
  
 

 

Uw contactpersoon 

 

BEL/GND 

 

 

Telefoonnummer +3123  

@noord-holland.nl 

 

 
 

20 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: 9 juli 2021 van 13:00 – 14:00 uur 

Locatie: digitaal 

Aanwezig: 

• Gedeputeerde Stigter provincie Noord-Holland 

• Wethouder Van Dolder gemeente Koggenland 

•  ambtelijke ondersteuning gemeente Koggenland 

•  ambtelijke ondersteuning provincie Noord-

Holland  

•  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 

Gedeputeerde Stigter is benieuwd naar het genomen besluit om 

de intentieovereenkomst van de agenda van 5 juli te halen, 

zeker gezien het feit dat we twee sporen bewandelen en in de 

intentieovereenkomst de optie is opgenomen dat de gemeente 

de zonneweide gaat bouwen en exploiteren. Wethouder Van 

Dolder geeft aan dat er nog een aantal vragen spelen bij de 

Raad waardoor ze het verstandig vond om na de zomer, 

tegelijkertijd met het go or no go moment een beslissing over te 

kunnen laten nemen, dit zal oktober worden. De vragen die nog 
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spelen zijn uitgezet. Gedeputeerde Stigter geeft nog eens 

duidelijk aan dat hij hecht aan helderheid dat er na de zomer 

een besluit moet liggen vooralsnog gaat de PNH uit van 15 

september 2021. Wethouder Van Dolder beaamt dat er snel 

duidelijkheid moet komen na de zomer en geeft aan daar nog 

steeds de volste vertrouwen in te hebben.  

 

Wethouder Van Dolder stelt de vraag hoe PNH zit in pacht en 

koop. Zij realiseert zich dat er dan uiteraard kwalitatieve 

verplichtingen dienen te worden opgenomen om onder andere 

de komst van de zonneweide zeker te stellen. Gedeputeerde 

Stigter geeft aan dat erfpacht nog steeds het uitgangspunt is, 

zoals ook genoemd in de intentieovereenkomst. Als de 

gemeente het anders wil dan zal zij dat kenbaar dienen te 

maken, onderbouwt als één van de scenario’s in de business 

case. Eerst dient na  de zomer helder te worden of de gemeente 

Koggenland het zelf kan en wil gaan exploiteren. Op het 

moment dat er een positief besluit wordt genomen over het zelf 

gaan exploiteren van de zonneweide, zal er nader gesproken 

kunnen gaan worden over de voorwaarden.  

 

Gedeputeerde Stigter vraagt of de gemeente nog iets van de 

PNH nodig heeft. Wethouder Van Dolder geeft aan dat zij de 

informatie die zij hebben gekregen voor nu voldoende achten 

en in dit stadium niets van de provincie nodig heeft om tot 

besluitvorming te kunnen komen. 

 

Wethouder Van Dolder vraagt of het mogelijk is om de 

vaststellingsovereenkomst in te zien, de reden van het verzoek 

is omdat gemeente Koggenland zekerheid wil, dat er geen 

afspraken kunnen worden doorgelegd naar de toekomstige 

gebruiker. Gedeputeerde Stigter bevestigd dat dit niet het geval 

is en wijst op de geheimhoudingsplicht die op dit stuk rust. Dit 

is een traject geweest waar de gemeente geen onderdeel van 

uitmaakte. De gemeente was en is dus geen partij en er zijn 

geen consequenties voor de gemeente die voort vloeien uit deze 

overeenkomst. De provincie hecht eraan zich te houden aan 

haar afspraken met andere partijen. Dit is ook het oordeel van 

de HAC en de rechtbank in een bezwaar en beroepsprocedure 

van een WOB verzoek over de vaststellingovereenkomst. 

 

 
 
 
 
 



 

3 
 

20 juli 2021 | Memo Bestuurlijk overleg 09.07.2021 gemeente Koggenland voorgenomen 

realisatie zonneweide aan de Jaagweg 

 

 
 
Wethouder Van Dolder, vraagt of gesproken kan worden over 
een minimum i.p.v. een maximum aantal hectare, zoals het nu 
in de intentieovereenkomst staat vermeld. Gedeputeerde Stigter  
geeft aan dat in het geval dat een marktpartij het gaat 
exploiteren het belangrijk is om een maximum aan te houden. 
 

 
4. Vervolg traject; 

Ambtelijk wordt deze zomer gewerkt aan het 
haalbaarheidsonderzoek voor het zelf bouwen en exploiteren 
van een zonneweide door gemeente Koggenland. Na de zomer,  
is afgesproken dat de Raad hierover een go or no go beslissing 
neemt. Ook bespreekt de raad dan de intentieovereenkomst die 
op 5 juli aan de Raad is aangeboden maar tijdelijk van de 
agenda is gehaald. Daarna volgt weer een bestuurlijk overleg.  
 

5. Communicatie 
Er zijn geen onderwerpen besproken.  




