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Geachte dames en heren, 

 

Zoals bekend heeft uw raad, naar aanleiding van Motie M6 van 16 juli, in uw vergadering van 17 

september besloten om het college een onderzoek te laten doen naar de 

toepassingsmogelijkheden van zonne-energie.  

 

Oplevering rapport: 

Conform afspraak is dit onderzoek in januari 2019 opgeleverd en aangeboden aan het Presidium. 

Voordat tot bespreking (over het proces) kon worden overgegaan hebben drie fractievoorzitters  

( VVD, Welzijn Koggenland, PvdA/GL) eerst nog aanvullende vragen voorgelegd. 

Deze vragen én de beantwoording van uit het college (datum 31 januari) is vervolgens aan u 

kenbaar gemaakt. 

Vervolgens daarop heeft er een ingelast Vragenuur plaatsgevonden op 4 maart. Daaruit vloeide 

nog een aanvullende vraag voort met betrekking tot actualisatie van cijfers. Deze zijn inmiddels 

in het rapport verwerkt. 

 

Hoe nu verder: 

In het Presidium van maandag 6 mei is aan de fractievoorzitters de vraag voorgelegd op welke 

wijze en wanneer  het Rapport Onderzoek Zonne energie door uw raad in behandeling wordt 

genomen. 

Tijdens de bespreking is door een aantal fractievoorzitters aangegeven dat zij nog in afwachting 

zijn van antwoorden op een aantal vragen. Afgesproken is dat het college hier naar zou kijken en 

hier op terug zou komen. Voorts is afgesproken dat het onderwerp “zonne-energie” wellicht aan 
de orde zou komen tijdens de informatieavond van uw raad van maandagavond 6 mei. 

 

Openstaande vragen: 

Zoals gezegd heeft het college geïnventariseerd óf en zo ja welke vragen er nog openstaan. 

Via het memo van 31 januari (zie hierboven) is een reactie gegeven op de vragen.  Dit geldt ook 

voor de afdoening van de vraag over actuele cijfers (vragenuur 4 maart). 

Het is ons bekend dat er nog een vraag ligt over het ‘in kaart brengen van mogelijke locaties in 
Koggenland’.  
Daarover het volgende: 

Op de schriftelijke vraag hierover (memo 31 januari) hebben wij het volgende hierover gesteld: 

 

- Inderdaad kan dit als onderdeel van een scenario worden ontwikkeld bij de 

totstandkoming van het duurzaamheidsbeleid. Ter verduidelijking dit maakte geen deel uit 

van de opdracht voor het onderzoek toepassing zonne-energie. 
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Het college ziet geen aanleiding om nu een andere opvatting hierover in te nemen; Of uw raad 

betrekt dit verzoek in de ontwikkeling van de raadsopdracht Duurzaamheid of uw raad neemt een 

besluit tot een nieuwe opdracht/verzoek aan het college.  

Op voorhand zeggen wij hier het volgende over: 

Het rapport zonne-energie is bedoeld als informatie voor een door uw raad gedragen 

duurzaamheidsbeleid.  De regionale energie strategie en de daaruit voortvloeiende opgave voor 

Koggenland zijn van invloed op uw duurzaamheidsbeleid. De opgave voor de opwekking van 

elektriciteit moet – zoals het er nu uitziet – worden ingevuld door windmolens en zonnepanelen, 

waaronder zonneparken. 

 

Het lijkt ons college doelmatig dat u als gemeenteraad beslist om wel of geen locaties aan te 

wijzen op het moment dat bekend is hoeveel duurzame elektriciteit binnen het grondgebied van 

Koggenland moet worden opgewekt.  

Dan kan er een goede afstemming plaatsvinden tussen de opgave en de noodzakelijke ruimte 

voor zonne-energie/parken.  Bovendien zal dan ook aan het hernieuwde provinciaal 

zonneparkenbeleid kunnen worden getoetst.  

De provincie zal immers het huidige zonneparkenbeleid moeten toetsen en waar nodig 

aanpassen aan de opgaven die uit de Regionale Energie strategieën voortkomen. 

 

Hoe verder: 

Ons college zal de notitie inclusief de aanvulling naar aanleiding van het vragenuur aan uw raad 

aanbieden. Het is vervolgens aan u om een besluit te nemen over de behandeling. 

 

 

 

 


