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Paragraaf 1 

Het college besluit: 

1. de intentieovereenkomst zonneweide Jaagweg met de gemeente

Koggenland aan te gaan;

2. de portefeuillehouder Klimaat en Energie volmacht te verlenen
voor het doorvoeren van eventuele kleine redactionele
wijzigingen;

3. de portefeuillehouder te machtigen om de intentieovereenkomst

te tekenen.

Paragraaf 2 

Toelichting voor de openbare besluitenlijst: 

De gemeente Koggenland en de provincie Noord – Holland sluiten een 

intentieovereenkomst gericht op de realisatie en exploitatie van een 

zonneweide aan de Jaagweg te Berkhout (gemeente Koggenland). Hierin 

staan de uitgangspunten respectievelijk de intenties die gelden voor het 

realiseren van deze zonneweide.  

Paragraaf 3 

Gevolgen: 

Financiële gevolgen en risico’s? Nee 

Formatieve gevolgen en risico’s? Nee 

(10)(2e)

(10)
(2e)

(10)(2e)
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Juridische gevolgen en risico’s? 

 

 

Ja, zie de bijlage 

Worden bindende afspraken gemaakt 

met andere partijen? 

. 

Nee 

Gevolgen en risico’s openbaar maken 

besluit? 

 

Nee. Besluit komt op de openbare 

besluitenlijst, die een dag na de GS-

vergadering om 11.00 uur gepubliceerd 

wordt. 

Communicatieve gevolgen en risico’s? 

 

Nee 

Europese gevolgen en risico’s? 

 

 

Nee 

Gevolgen en risico’s voor de 

rechtmatigheid? 

 

Nee 

Overige gevolgen en risico’s? 

 

 

Nee 

Paragraaf 4 

Ambtelijk afgestemd met: 

Directie Beleid: 

 

Ja 

Naam: 

 

 (sector Grond) 

 

 (programma 

Energietransitie) 

 (sector RO) 

Directie B&U: 

 

Niet van toepassing 

Directie Concernzaken: 

 

Ja 

Naam:  

 

 (sector JZ) 

 (sector communicatie)  

Concerncontrol: 

 

Niet van toepassing 

Kabinet/Staf AD:  

 

Niet van toepassing 

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)
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Paragraaf 5 

Bestuurlijk afgestemd met: 

GS-staf/-staven Energie & Klimaat 

Grondzaken 

Economie 

Paragraaf 6 

Verdere procedure: 

a. PS actief informeren Nee 

  

b.  Publiceren in het Provinciaal Blad? Nee 

  

 




