
  
 

 

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: 21 april 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 24 maart 

2021: 

a. Concept agenda al dan niet gewijzigd vaststellen: de agenda 

wordt ongewijzigd vastgesteld; 

b. Verslag vorig BO van 24 maart 2022 vaststellen en 

afspreken dat deze z.s.m. op de projectpagina van de 

provincie geanonimiseerd gepubliceerd wordt:  

Het verslag is niet gereed. Zodra deze gereed is wordt deze 

met de bestuurders tussentijds gedeeld ter vaststelling en 

publicatie.  

 

3. Intentieovereenkomst 

a. Vervolg traject:  

 

bespreking raad Koggenland; 

Het is een openbare bijeenkomst waarbij de concept 

intentieovereenkomst aan de raadsleden en de externe 

genodigden ter beschikking wordt gesteld.  
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Het is akkoord dat de concept intentieovereenkomst op 

de projectpagina van de provinciale website wordt 

gepubliceerd.  

Het nieuwsbericht is akkoord en bestuurders spreken 

een reactieve woordvoeringslijn af. De concept 

intentieovereenkomst wordt, gelijktijdig gepubliceerd en 

aan de raad van Koggenland ter beschikking gesteld. 

Ambtelijk wordt dit praktisch uitgewerkt.  

 

Wethouder Van Dolder informeert dat een verdiepend 

onderzoek naar het eigen Energiebedrijf wordt 

uitgevoerd door de gemeente. De raad heeft een 

positieve grondhouding jegens dit nadere onderzoek. Er 

wordt daarbij een link gelegd naar de zonneweide 

Jaagweg. De raad vraagt om een businesscase voor deze 

zonneweide. Het nadere onderzoek en de businesscase 

komen in mei in de raad van Koggenland. De wethouder 

vraagt zich af of het eigen Energiebedrijf mee kan doen 

aan de tender. Het kan in dit scenario zo zijn dat de 

gemeente aanvullende voorwaarden vraagt aan de 

provincie. Indien de raad akkoord gaat is het verzoek 

om daarna als gemeente met de provincie in gesprek te 

gaan over de mogelijkheid van een maatschappelijke 

tender.  

Gedeputeerde Stigter neemt kennis van deze 

ontwikkeling en vraagt zich af of er een sluitende 

businesscase te maken is. De provincie wil in ieder geval 

er niet op verliezen. Tevens doet hij het aanbod om 

gebruik te maken van expertise bij de provincie indien 

hier behoefte aan is bij de gemeente.  

 

Raadsbijeenkomst waar de gedeputeerde te gast is: 

De wethouder schetst de opzet van deze bijeenkomst. 

De bijeenkomst gaat over de concept-

intentieovereenkomst. Zij verzoekt de gedeputeerde om 

tijdens de bijeenkomst te reageren op de andere 

aanwezigen, op hun bijdrage. Het is vooral de bedoeling 

om te verhelderen, het is veel gericht op informeren en 

relatie bouwen. Het is de intentie van de wethouder om 

samen naar een gedragen project te komen.  

 

Concept intentieovereenkomst: 

Deze komt later in mei in de raad. 

 

b. Communicatie 

Zie onder a.  




