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Betreft: bestuurlijk overleg met wethouder Van Dolder, gemeente
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Memo

Onderwerp:
Bestuurlijk overleg met de gemeente Koggenland over de
concept intentieovereenkomst voorgenomen realisatie
zonneweide Jaagweg nabij het dorp Berkhout te Koggenland,
Datum:
woensdag 24 maart 2021 14:30 – 15:30 uur digitaal
Aanwezig:
gesprek tussen gedeputeerde Stigter en wethouder Rosalien Van
Dolder (VVD)
Informatie: agenda is voor Koggenland akkoord.

Agenda
1. Opening
Voorzitterschap bepalen
2. Vaststellen agenda & verslag vorig bestuurlijk overleg
a. Concept agenda al dan niet gewijzigd vaststellen;
b. Verslag vorig BO, via de mail vastgesteld en op de
projectpagina van de provincie geanonimiseerd
gepubliceerd.
Toelichting:
Het gedeelte uit het verslag nl het gesprek met de Stichting
KEN (KoggenlandEnergieneutraal) is aan de heren van de
Stichting voorgelegd met vraag of zij bezwaar hebben tegen
publicatie. Reactie ontvangen wij nadat deze annotatie is
geschreven.
Wethouder Van Dolder heeft een wijziging gevraagd op het
verslag wat neer kwam op het knippen van een zin van een
samenvatting van wat jij hebt gezegd. Dit is ambtelijk
verwerkt. Aan de inhoud van de boodschap van jou is niets
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gewijzigd: initiatief op de RES kaart landt en dat het meetelt
in het totaal is uit elkaar gehaald.
3. Intentieovereenkomst
a. Terugkoppeling uit beide colleges behandeling concept
intentieovereenkomst;
Toelichting:
dinsdag eind van de middag is er ambtelijk contact met
de gemeente Koggenland om te horen hoe hun college
over de concept intentieovereenkomst heeft gesproken
en andersom informeren wij hen. Jullie spreken elkaar
woensdag om elkaar te informeren en de route verder
uit te stippelen.
Advies:
Als het fundamentele zaken zijn dan is ons advies dat
jullie elkaar als bestuurders zelf even bellen dinsdag en
ons ambtelijk inlichten en woensdag in jullie bestuurlijk
overleg verder praten.
b. Vervolg traject;
Toelichting:
Het gaat hier vnl over de route naar de gemeenteraad en
daarna.
Advies:
Sondeer of wethouder Van Dolder nog iets nodig heeft
van jou, van ons, voor haar gesprek met haar raad.
c. Communicatie.
Toelichting
De besluitenlijst van GS is als jullie elkaar spreken
gepubliceerd. Hier staat het besluit van GS over de
concept intentieovereenkomst ook op.
Het persbericht is in samenspraak tussen gemeente en
provincie opgesteld. Het wordt woensdag gepubliceerd.
Als er geen ingrijpende zaken zijn die uit de colleges
komen wordt het vrijgegeven voor jullie bestuurlijk
overleg en anders wordt hij vastgehouden in afwachting
van jullie overleg. De concept intentieovereenkomst
wordt tegelijkertijd op de projectpagina gepubliceerd.
De gemeenteraad van Koggenland wordt in de
raadsbrief van woensdag geïnformeerd.
Advies:
Spreek af hoe jullie met (pers)vragen omgaan.
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