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aan de Jaagweg” 

 

 

Inleiding 

 

Tijdens de raadsvergadering van 7 maart 2022 (vervolg van 28 februari 2022) is de motie vaod 

Garantieverklaring “Geen bedrijventerrein op gronden aan de Jaagweg” aangenomen (11 voor, 6 

tegen). 

 

 

 

Motie/Toezegging 

 

Tekst dictum motie: 

 

Verzoekt het college: 

 

1. Een garantieverklaring te verkrijgen van de provincie waarin de provincie bevestigt geen 

bedrijventerrein te realiseren op haar gronden aan de Jaagweg. 

2. De raad hieromtrent een terugkoppeling te geven, uiterlijk tijdens de 

gemeenteraadsvergadering van 25 april 2022. 

 

 

Afdoening  

 

Naar aanleiding van de aangenomen motie is er contact geweest met de provincie. Zij hebben 

aangegeven geen meerwaarde te zien in een garantieverklaring dat Distriport niet ontwikkeld 

wordt. De reden hiervoor is dat het uit de markt nemen van het bedrijventerrein op verschillende 

momenten reeds is bekrachtigd. Een garantieverklaring heeft daarom geen toegevoegde waarde, 

aldus de provincie.  

 

 Wel is besloten in het nieuwe Convenant Werklocaties Westfriesland het uit de markt nemen van 

Distriport opnieuw op te nemen. Het convenant is door de 7 Westfriese gemeenten en de provincie 

ondertekend. Over Distriport is het volgende opgenomen: 



 

  

GRIFFIE ADVIES (VERVOLG) 

 

 

 

Blad  
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Om marktruimte voor nieuwe ontwikkelingen eventueel niet in de weg te zitten spreken partijen en 

provincie in dit convenant (nogmaals) uit dat de bestemming bedrijventerrein op Distriport (op 

termijn) zal komen te vervallen. Bedrijventerrein Distriport wordt dus niet ontwikkeld. 

 

Daarmee is door alle 7 gemeenten en de provincie opnieuw bekrachtigd dat Distriport niet 

ontwikkeld wordt als bedrijventerrein. Het convenant is in juli door alle partijen ondertekend.  

 

Er is gewacht met de beantwoording van de motie, totdat het convenant daadwerkelijk 

ondertekend zou zijn. Dit duurde langer dan aanvankelijk verwacht. Er is gewacht met 

ondertekenen, totdat alle nieuwe colleges geïnstalleerd zouden zijn. Daarom is ondertekening pas 

in juli geweest. De door de raad gewenste deadline van 12 april is daarom niet gehaald.  

 

 

 

 


