
Communicatiestrategie 

Omdat het project voor het mogelijk maken van een zonneweide langs 
de Jaagweg in de gemeente Koggenland op de voet gevolgd wordt door 
betrokken inwoners in de omgeving en het besluit over het concept 
openbaar wordt op de besluitenlijsten, communiceren we over dit 
besluit. We brengen (al dan niet gezamenlijk, in ieder geval afgestemd) 
een persbericht uit, dat we versturen aan lokale en regionale media. 
Daarnaast biedt het persbericht kansen om iets te zeggen over de 
voortgang van het project en het vervolg.  

Communicatieboodschap 

De provincie wil uitleggen waarom het haar eigen grond beschikbaar 
stelt voor een zonneweide. En aangeven dat de gemeente de ruimte 
krijgt om te onderzoeken of zij zelf de exploitant wil en kan worden. 
Ook de mogelijkheid van initiatieven uit de buurt zelf geven we ruimte. 
Hierdoor leggen we ons beleid uit en geven we gehoor aan de discussie 
over zonneweides versus zon op grote daken.  

Publicatie 

Het persbericht wordt na het openbaar maken van de besluitenlijsten 
gepubliceerd op de website van de provincie, de projectpagina 
zonneweide Jaagweg, onderwerppagina Klimaat & Energie, Twitter en 
Facebookpagina West-Friesland. 
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Persbericht  

Provincie Noord-Holland en gemeente 

Koggenland maken afspraken voor 

zonneweide Jaagweg te Koggenland 

Provincie Noord-Holland en gemeente Koggenland maken afspraken 
om de komst van een zonneweide langs de Jaagweg in de gemeente 
Koggenland mogelijk te maken. Deze zijn vastgelegd in een 
intentieovereenkomst.  

De provincie Noord-Holland en gemeente Koggenland ondertekenen de 
definitieve intentieovereenkomst naar verwachting in juli 2021. 

Intentieovereenkomst 

In de intentieovereenkomst spreken beide partijen in hoofdlijnen af 
onder welke voorwaarden de zonneweide gebouwd mag worden. Denk 
aan afspraken over de manier waarop de zonneweide ingepast moet 
worden in het landschap, de inrichting van het beschikbare stuk grond 
en hoe lang de grond verpacht (verhuurd) mag worden.  

Ook is in de intentieovereenkomst aandacht voor de biodiversiteit rond 
het zonnepark, de manier waarop de ruimte waar ze komen dubbel 
gebruikt kan worden (bijvoorbeeld voor natuur en recreatie) en hoe de 
lokale omgeving (inwoners en bedrijven) financieel kan deelnemen in 
het project. In de intentieovereenkomst worden geen afspraken 
gemaakt over hoe de zonneweide er precies uit komt te zien. 

De intentieovereenkomst geeft ruimte aan de wens van de gemeente 
om te onderzoeken of zij de exploitant kan worden. Naar verwachting is 
hier meer duidelijkheid over in september van dit jaar. In het geval de 
gemeente het niet wordt volgt een aanbestedingsprocedure.  

Duurzame opwek energie 

Om klimaatverandering tegen te gaan zet de provincie in op duurzame 
energiebronnen. Omdat met zonnepalen op grote daken slechts een 
deel van de klimaatdoelen worden gehaald, stelt de provincie Noord-
Holland haar grond langs de Jaagweg in de gemeente Koggenland 
beschikbaar voor een zonneweide. Deze locatie staat ook in de 
Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord.  
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