
  
 

 

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: 20 mei 2021 van 16:00 – 17:00 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 vorige bestuurlijke overleggen: 

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

wordt ongewijzigd vastgesteld; 

b. Verslag vorige BO’s  

De verslagen zijn niet gereed. Zodra deze gereed zijn 

worden deze met de bestuurders tussentijds gedeeld ter 

vaststelling en publicatie.  

 

3. De zonneweide in relatie tot wens gemeente Koggenland 

Wethouder Van Dolder schetst hoe de raadssessie is verlopen en 

is verheugd om te melden dat er steeds meer positieve geluiden 

zijn. Het wordt steeds reëler dat het een mooi traject wordt. Het 

door de raad gevraagde aanvullende onderzoek kan vrij snel 

gedaan worden. De vraag van de raad t.a.v. de bestemming van 

het terrein wordt juridisch uitgezocht. Dit is nodig voor de raad 

en de buitenwereld.  

Gedeputeerde Stigter is benieuwd hoe de gemeente aankijkt 

tegen de intentieovereenkomst. De wethouder heeft het beeld 

dat er 2 sporen bewandeld worden. Enerzijds onderzoeken of 

en hoe de gemeente de zonneweide kan realiseren en 
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anderzijds het sluiten van de intentieovereenkomst. De raad 

bespreekt z.s.m. de intentieovereenkomst waarna die 

bestuurlijk ondertekend kan worden. Afgesproken wordt om in 

de intentieovereenkomst de optie op te nemen dat de gemeente 

de zonneweide gaat bouwen en exploiteren. Deze aanpassing 

wordt op korte termijn ambtelijk gemaakt en aan bestuurders 

op korte termijn voorgelegd voor akkoord. Doel is om de 

intentieovereenkomst voor de zomer te tekenen.  

De wethouder verzoekt om de randvoorwaarden die de 

provincie stelt mee te geven aan de gemeente voor het andere 

spoor. Afgesproken wordt dat de provincie ambtelijk de kennis 

die de provincie heeft deelt met de gemeente. Dit gebeurt de 

komende 14 dagen. De gemeenteraad neemt na de zomer een 

besluit over het voornemen om de zonneweide zelf aan te 

leggen en te exploiteren, het zogeheten go – no go moment.  

Gedeputeerde Stigter laat weten dat als het tot 

onderhandelingen komt over de grond dit tot de portefeuille 

van zijn collega gedeputeerde Rommel behoort.  

 

Afgesproken wordt om voor de zomer een vervolg bestuurlijk 

overleg te houden.  

 

4. Communicatie 

Geen onderwerpen om te bespreken.  




