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zonneweide Jaagweg stand van zaken up-date

;

;

;

;

;

;

;

Beste collega’s
Het is weer meer dan tijd voor een up‐date over de zonneweide Jaagweg. Er zijn ontwikkelingen waar wij jullie graag
van op de hoogte stellen.
Intentieovereenkomst
De intentieovereenkomst is in concept al een poos klaar. De twee bestuurders zijn akkoord, bij ons is het sonderend
in GS geweest en het college van Koggenland is akkoord. Nu is het naar de gemeenteraad gebracht die het voor de
zomer behandelen. Of en hoe dat gaat is inmiddels wat minder duidelijk geworden. Waarom zeg ik dat? Omdat de
gemeente nu nadenkt over het zelf ontwikkelen en (laten) exploiteren van deze zonneweide. Een nieuwe wending
die voor ons de afgelopen twee weken zichtbaar werd. En die kan gevolgen hebben voor het al dan niet gewijzigd
tekenen van de intentieovereenkomst. De komende weken wordt dat duidelijker in ieder geval.
Gemeente Koggenland wil zonneweide Jaagweg zelf ontwikkelen en (laten) exploiteren in combinatie met een eigen
energiebedrijf
De gemeente onderzoekt of zij de zonneweide zelf wil gaan ontwikkelen en exploiteren en doet dat in combinatie
met hun wens om een eigen energiebedrijf op te richten. Hierover is afgelopen vrijdag een persbericht verschenen
en komende maandag bespreekt hun raad het voorstel:
https://raad.koggenland.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/10‐mei/20:00
De provincie heeft, bij monde van gedeputeerde Stigter, aangegeven dat de provincie 3 doelstellingen heeft, te
weten:
‐ Bijdrage aan de vraag naar schone energie;
‐ Blije Koggenlanders;
‐ Geen verlies.
Gedeputeerde Stigter gaat in de 2e helft van mei in gesprek met de wethouder van Koggenland over hun wensen en
ambities en hoe de provincie daarin staat.
Netcapaciteit en aansluiting op het net
Wij weten dat het aansluiten van de zonneweide – of dat nu het maximaal aantal panelen of een kleinere
hoeveelheid daar van betreft – vraagt om het aanleggen van de kabel vanaf het terrein naar het netwerkstation. Dat
zijn kosten die de partij die de zonneweide aanlegt moet betalen. Dat kost behoorlijk wat geld en tijd. Wij hebben
daar inmiddels een grove indicatie van en weten dat als het preciezer moet een aanvraag ingediend moet worden
bij Liander om het uit te laten rekenen, wat ook weer tijd en geld kost.
Hebben jullie vragen, willen jullie iets meegeven, schroom niet en neem contact op!
Groet
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