
  
 

 

Uw contactpersoon 

 

BEL/GND 

 

 

Telefoonnummer +3123  

@noord-holland.nl 

 

 
 

19 juli 2021  

Aan  

Gedeputeerde Stigter, wethouder Van Dolder 

Kopie aan 

 

 

 

 

 

 

Betreft: Verslag bestuurlijk overleg met wethouder Van Dolder 

gemeente Koggenland over voorgenomen realisatie zonneweide 

aan de Jaagweg Memo 
 

  

Datum: 24 maart 2021 van 14:30 – 15:30 uur 

Locatie: digitaal 

Aanwezig: 

• Gedeputeerde Stigter provincie Noord-Holland 

• Wethouder Van Dolder gemeente Koggenland 

•  ambtelijke ondersteuning gemeente Koggenland 

•  ambtelijke ondersteuning provincie Noord-

Holland 

 

Agenda  

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda & verslag vorig bestuurlijk overleg 5 februari 

2021 

a. Concept agenda al dan niet gewijzigd vaststellen; 

Deze is ongewijzigd vastgesteld.  

b. Verslag vorig BO 5 februari 2021 is via de mail vastgesteld 

en op de projectpagina van de provincie geanonimiseerd 

gepubliceerd. 

 

3. Intentieovereenkomst 

a. Terugkoppeling uit beide colleges behandeling concept 

intentieovereenkomst: 

In de concept intentieovereenkomst staat een 

overweging die onjuist is geformuleerd. In overleg wordt 

deze overweging anders geformuleerd. De huidige tekst 

suggereert ten onrechte dat er overeenkomsten zijn 

terwijl met het sluiten van de vaststellingsovereenkomst 

– die overigens niet openbaar is – er geen lopende 

overeenkomsten meer zijn. Met de 

vaststellingsovereenkomst van 2014 is immers alles 

afgewikkeld. Gedeputeerde Stigter en wethouder Van 
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art. 10.2.e
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Dolder zijn akkoord dat deze overweging aangepast 

wordt.  

Wethouder Van Dolder laat weten dat de raad de 

intentieovereenkomst nu niet agendeert. De raad wil 

eerst een gesprek met de portefeuillehouder en met nog 

uit te nodigen partijen. Er is hier nog geen datum voor 

vastgelegd. Behandeling in de raad vindt naar 

verwachting in mei of juni plaats.  

De wethouder informeert dat de VVD fractie met een 

vragenlijst naar de omgeving is gegaan om op te halen 

hoe die tegen de zonneweide aankijken. Daarnaast geeft 

zij het dilemma aan dat het plan van Stichting KEN zich 

niet goed verhoudt tot een tijdelijk zonnepark, dat dit 

soort vraagstukken verder onderzocht moeten worden. 

De combinatie tussen schone energie opwekken en 

andere functies is aantrekkelijk, kan ook zo in de 

omgeving ervaren worden en is goed om dat nader uit 

te zoeken, te duiden.  

 

b. Vervolg traject; 

De raad gaat nu in gesprek met door haar geselecteerde 

gesprekspartners over het ontwikkelen van een 

zonneweide. Dit gesprek afwachten. Daarna bespreekt 

de raad de concept intentieovereenkomst met de 

wethouder. Daarna volgt weer een bestuurlijk overleg.  

 

c. Communicatie. 

De concept intentieovereenkomst wordt op de 

provinciale projectpagina gepubliceerd.  

 

 

 




