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(N.B. De rubrieken 1 t/m 6 altijd in deze volgorde uitwerken) 

 

1. Doel van de bespreking/toelichting 

Vaststellen of de concept intentieovereenkomst met bijbehorende GS 

nota, GS memo en Communicatieve bijlage voor GS van 25 maart 2021 

geagendeerd kan worden. 

 

2. Voorstel tot besluitvorming 

instemmen met het doorgeleiden naar GS van 25 maart 2021 voor 

vaststelling van de concept intentieovereenkomst. 

 

3. Financiële, personele en juridische consequenties 

Er zijn geen financiële, personele en juridische consequenties. Het 

vaststellen van een intentieovereenkomst - in deze fase is het 

instemmen met het concept en daarmee met de ingeslagen weg - is 

juridisch niet bindend. Er is immers geen rechtsgang mogelijk bij het 

niet nakomen. Het is een bestuurlijke intentie waarbij moreel gezien het 

eenzijdig niet nakomen ervan vooral relationeel effect heeft.  

 

4. Communicatieve consequenties 

Voorgesteld wordt om conform de communicatieve bijlage, die is 

afgestemd met de gemeente Koggenland, actief te communiceren over 

de concept intentieovereenkomst.  

 

5. Wijze van totstandkoming 

De concept intentieovereenkomst is in goed overleg met de gemeente 

Koggenland tot stand gekomen. Binnen de provinciale organisatie is 
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afgestemd met JZ en Communicatie en binnen Beleid met RO, Grond, 

Economie (bedrijventerreinen en waar nodig met landbouw).  

 

6. Verdere procedure 

Voor besluitvorming doorzetten naar de vergadering van Gedeputeerde 

Staten van 25 maart 2021. Het college van de gemeente Koggenland 

bespreekt tegelijkertijd de concept intentieovereenkomst.  

Het college van Koggenland bespreekt de concept intentieovereenkomst 

met hun gemeenteraad. Het is mogelijk dat op basis van deze 

consultatie het college verzoekt om aanpassing van de 

intentieovereenkomst. Hier vindt dan bestuurlijk overleg over plaats. De 

al dan niet gewijzigde intentieovereenkomst gaat dan opnieuw naar de 

beide colleges voor definitieve vaststelling. Het is de bedoeling op dat 

moment GS ook nader te informeren over het project en om GS 

richtinggevend te laten beslissen over randvoorwaarden die gesteld 

worden aan de aanbesteding.  

 




