
Geachte raadsleden,

Het gaat vanavond over draagvlak. Het gaat dus over mensen, over inwoners. Als je 

draagvlak en participatie wilt bij inwoners, dan moet je beginnen met openheid. Want het 

zonnepark is een erfenis van de corruptieve handelingen rondom het bedrijventerrein 

Distriport. Misschien is het voor een aantal van u onplezierig om dat op te rakelen, maar het 

is nodig om tot oplossingen te komen. Want de ene helft van de gemeenteraad weet niet 

hoe het is gegaan en de andere helft wil het misschien liever niet meer weten. Maar de 

inwoners weten het wel. Want inwoners zijn niet gek. 

Daarom eerst een korte terugblik op de gebeurtenissen. U herinnert zich ongetwijfeld de 

bijna 60.000 euro smeergeld die oud-gedeputeerde Hooijmaijers ontving voor zijn steun aan 

de ontwikkelaars van Distriport, waarvoor hij ruim 2 jaar in de cel heeft gezeten. Maar in 

Koggenland was ook veel mis. In onderzoeksrapporten ontbraken cruciale gegevens, maar 

de raad wilde dat niet zien. De inwoners werd om inspraak gevraagd, maar de wethouder 

had de contracten allang getekend. Tientallen inspraakbrieven en zienswijzen raakten 

zogenaamd ‘zoek’, maar de gemeenteraad vond het prima. De wethouder zegde de 

ontwikkelaars 6,5 miljoen toe, maar de raad zei niks van die ongedekte cheque en wilde de 

feiten niet weten. Een rapport van de rekenkamercommissie toonde aan dat de wethouder 

zich niet aan de wet hield. Maar de gemeenteraad hield hem de hand boven het hoofd en 

stelde dat alles ‘wettelijk was gegaan’. Koggenland loog dus haar inwoners voor, greep niet 

in toen zaken fout liepen en wilde ook achteraf niet in de spiegel kijken. De raad is dat 

misschien vergeten, maar de inwoners niet. Want inwoners zijn niet gek. 

Uiteindelijk ging Distriport van de baan toen bleek dat de contracten illegale staatssteun 

inhielden. Maar de contracten blijven tot op heden overeind. Sterker nog: de provincie 

maakte in 2019 nieuwe afspraken met de Distriport-ontwikkelaars en houdt die nieuwe 

afspraken weer geheim. Dat is in strijd met de actieve openbaarmaking van stukken die de 

provincie nu zegt te doen over de Zonneweide aan de Jaagweg. Want als je de afspraken 

met de ontwikkelaars opnieuw geheimhoudt, is actieve openbaarmaking een farce. Ook 

onze brief die wij in oktober 2020 aan GS stuurden – en waarop we ondanks twee 

toezeggingen geen inhoudelijke reactie kregen – is niet actief openbaar gemaakt. Andere 

brieven en verslagen wel. Waarom is de provincie zo selectief? 

Verder is de bestuurlijke orkestratie van de Regionale Energie Strategie werkelijk 

tenenkrommend. Bij de bewonersateliers die voor de RES in Koggenland werden gehouden, 

was ‘grootschalig zon op land’ helemaal geen optie. Koggenland had namelijk de komst van 

de zonneweide aan de Jaagweg uit de inspraakdiscussie met de inwoners gehouden. De 

heikele kwestie kon dus nergens worden besproken, terwijl iedereen hoog opgaf van het 

bottom-up-proces. Maar achteraf knutselden wethouder Van de Pol en de gedeputeerde de 

zonneweide alsnog in de RES. Dat is schandelijk. Een klap in het gezicht van de inwoners die 

dàchten inspraak te hebben. Dit doet allemaal erg denken aan het verleden. Halve 

waarheden, bestuurlijke handigheidjes en manipulatie van het inspraakproces. 

Tot zover het bestuurlijke proces. Dan ga ik nu naar de inhoudelijke discussie over het 

zonnepark. Daar lopen twee vragen door elkaar. Vraag 1 is: wat doen we met de grond na de 



flop met het bedrijventerrein dat op corruptie gebaseerd was? En vraag 2 is: hoe halen we 

de klimaatdoelen die in de RES staan? Die vragen worden aan elkaar gekoppeld en dat is 

onterecht. 

Eerst vraag 1: wat doen we met de Distriportgronden? Er wordt beweerd dat het zonnepark 

komt op ‘braakliggend bedrijventerrein’. Planologisch kun je dat zo noemen. Maar we 

moeten beseffen dat die situatie is ontstaan als gevòlg van corruptie. De veroordeling van 

Hooijmaijers vond plaats nà de uitspraak van de Raad van State over de bestemming van het 

bedrijventerrein.  Dus als je nu een zonneweide op die gronden neerzet, mìsbruik je die 

bestemming. Dan laat je corruptie alsnog lonen en zet je de achterdeur naar een 

bedrijventerrein op termijn, wagenwijd open.  Zeker zolang de nieuwe afspraken tussen 

provincie en ontwikkelaars geheim blijven en zeker zolang de handtekening van wethouder 

Wijnker onder de oude contracten niet van tafel is. En hoe harder men beweert dat er echt 

niets raars in die overeenkomsten staat, hoe minder dat wordt geloofd. Want inwoners zijn 

niet gek. 

Bovendien: het terrein lìgt niet braak. Iedereen ziet dat dit al eeuwenlang landbouwgrond is, 

en hele goede ook. Daar moeten we zuinig op zijn, zo blijkt ook uit een recente uitspraak van 

het Europese Hof. Die zegt dat voor plannen met aanzienlijke milieueffecten – zoals een 

megazonnepark – een interne MER gemaakt moet worden. Dus een vergelijking van het 

toekomstig gebruik (66 ha zonnepanelen) met het huidige gebruik: uitstekende 

landbouwgrond. Ook het milieueffect op de grond nàdat de zonnepanelen zijn weggehaald, 

moet worden meegenomen. De vergelijking in die interne MER zou een flinke hobbel voor 

het zonnepark kunnen zijn. 

Kortom, als we teruggaan naar vraag 1: wat doen we met de grond van het bedrijventerrein 

dat op corruptie gebaseerd was? Dan is het antwoord simpel. Gewoon de bestemming in 

overeenstemming brengen met het huidige gebruik. Dus: ‘agrarisch’ maken. 

Dan gaan we nu naar vraag 2: hoe halen we de klimaatdoelen die gesteld zijn in de RES? 

Iedereen weet dat we daarin met elkaar een grote opgave hebben. Maar de situatie is nogal 

veranderd sinds GS in 2017 het plan voor deze zonneweide opperden. Ik noem een paar 

veranderingen:

- De Tweede Kamer wil geen grootschalige zon op landbouwgrond, zo blijkt uit de 

moties van Dik-Faber. De Tweede Kamer wil juist dat de ‘zonneladder’ wordt 

toegepast.

- De minister van BZK wil ook geen grote zonneparken op landbouwgrond. 

- Het beleid van de provincie Noord-Holland ziet ‘zon op land’ als allerlaatste 

bouwsteen.

- De provincie heeft in 2017 zèlf de Jaagweggronden op de balans afgewaardeerd tot 

‘agrarische grond’. Hoe kan ze dan nu hier een zonnepark willen? Dat is in strijd met 

haar eigen beleid en met de financiële waardering van de grond.

- De provincie benoemde in de ‘Visie 2004 tot 2030’ dit gebied nog als 

landschapsparel. En nu plannen we er 110 ha spiegelende massa? Hoe consistent is 

de overheid dan?



- De kabels van Liander en Tennet kunnen de grote belasting van het elektriciteitsnet 

niet aan. Aanleg van 66 ha netto zon aan de Jaagweg betekent dat zon op daken van 

woningen of op bedrijven aan de Vredemaker in de knel komt.  Zo komt er niets 

terecht van die mooie kleinschalige projecten die de gemeente Koggenland juist 

graag wil. 

- In Nederland ligt al voor 33 TWh aan projecten en plannen voor zon en wind. 

Daarmee is de RES-doelstelling voor 2030 al bijna behaald, want die ligt op 35 TWh. 

Dat is becijferd door betrouwbare bronnen: het CBS, het Planbureau voor de 

Leefomgeving en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Een megazonneweide aan de Jaagweg om de klimaatdoelen in de RES te halen, is dus een 

achterhaald idee. 

En dan is er iets raars. Enkele jaren geleden deed bij de provincie het plan de ronde om de 

prima landbouwgronden aan de Jaagweg te verkopen aan agrariërs en vervolgens voor 110 

ha andere grond van de slechtste kwaliteit – dus de goedkoopste - aan te kopen. Dan zouden 

op die slechte grond zonnepanelen kunnen komen. Dat was win-win-win. De provincie houdt 

geld over, de akkerbouw behoudt de beste gronden en de duurzaamheidsdoelen worden 

behaald. Je vraagt je af waarom dat plan niet doorging. Was de koppeling van die twee 

vragen dan toch noodzakelijk in de ogen van bestuurders? Dachten zij: ‘met behulp van de 

zonnepanelen bevriezen we de bestemming zodat we de grond later alsnog kunnen 

gebruiken voor het vervuilende bedrijventerrein’. Hielden zij bewust de achterdeur naar het 

bedrijventerrein open? Omdat er afspraken en toezeggingen liggen, in die contracten? Dat 

moet haast wel, anders zou je als bestuurder de koppeling van bedrijventerrein en 

zonnepark op de beste landbouwgrond toch loslaten. 

Er ligt nu een intentieovereenkomst waarin staat dat de bestemming ‘bedrijventerrein’ zal 

verdwijnen. Maar een intentieovereenkomst is geen echte overeenkomst; het is niet hàrd. 

Beloftes van bestuurders bleken in het verleden niets waard te zijn. Dus: eerst de echte 

contracten zien, pas dan kunnen we zeker weten dat de corruptie verdwenen is. 

Dan nu terug naar het onderwerp van vanavond: draagvlak en participatie. Voorwaarden 

voor de meting van draagvlak zijn eerlijke informatie en een meting onder de inwoners die 

het daadwerkelijk aangaat. Het gaat erom wat de Berkhouters ervan vinden. Zij kijken uit op 

de zonneweide, zij zijn al jaren door het openbaar bestuur beduveld en niet serieus 

genomen. Draagvlak en participatie moet bij hèn gemeten worden, niet onder andere 

Koggenlanders of alle West-friezen. Het kan niet zo zijn dat andere inwoners zeggen: leg die 

zonneweide maar bij Berkhout, daar krijg ik een goed en groen gevoel bij.

Het plan voor een multifunctioneel energiepark, is onrealistisch en niet doorgerekend. Het is 

onrealistisch omdat rondom een megazonneweide uiteraard een groot hek komt, vanwege 

diefstal en vandalisme. Het is ook niet doorgerekend, want wie gaat dat geld voor die 

kostenverhogende extraatjes erbij leggen? Ook aan de opbrengstenkant gaat het mis. 

Iedereen rekent zich rijk. Obligatiehouders, verenigingsleven, exploitant, provincie, ze gaan 

er allemaal aan verdienen. Onzin, want de opbrengsten van een zonnepark zijn niet zo hoog, 

zelfs niet met de enorme overheidssubsidies. De business case is helemaal niet zo riant. 



Het gevaar is dat inwoners steun geven aan een megazonnepark terwijl ze misleid worden 

door een fantasiebeeld van fietsers, sla en bijen tussen de zonnepanelen. Die steun zal door 

de bestuurders uitgelegd worden als ‘er is draagvlak, dus de zonneweide komt er’. Inspraak 

in de manier waarop zo’n park vervolgens wordt aangelegd is tot nu toe altijd een wassen 

neus gebleken. Dat hebben Distriport en het RES-proces ons helaas al vele malen geleerd. 

Dus gemeenteraad: als u de zonneweide gaat aanleggen, krijgen inwoners echte 

antwoorden op hun vragen? Dus: Hoe zit het met de interne MER? Wat is de invloed van de 

handtekening van Wijnker? Wat staat er in de contracten tussen overheid en ontwikkelaars? 

Waarom zetten we zonnepanelen op de beste landbouwgrond in de provincie? Waarom 

luisteren we niet naar de Tweede Kamer en de Minister? Waarom passen we de 

zonneladder niet toe? 

Of liggen de antwoorden al vast? Trekken de ontwikkelaars nog steeds aan de touwtjes? 

Hangt het risico van claims van de ontwikkelaars als een molensteen om uw nek? 

Wat ons betreft houden we het simpel. Zet een streep onder het verleden. Maak de 

bestemming ‘agrarisch’ en ga daarna in open overleg met de inwoners en de provincie over 

waar en hoe het beste energie kan worden opgewekt. Als je deze discussie in het openbaar 

zorgvuldig met elkaar voert, is de kans op een claim van ontwikkelaars nihil. 

Maar als u wel instemt met 110 ha zonneweide, blijft het verleden u en ons achtervolgen. 

Over 20 jaar weet niemand meer hoe het zat. Dan komen de contracten boven water en 

worden oude rekeningen vereffend. 

Openheid is de enige route. 


