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18 december 2019 

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft op 14 november 2017 
besloten om op de voormalige locatie van het bedrijventerrein Distriport een zonneweide te 
realiseren. De brief met dit beleidsvoornemen is bijgevoegd. Op 17 december 2019 heeft het college 
een nieuw besluit genomen. Daarmee is het eerdere besluit aangevuld. Het besluit van de provincie 
is als volgt:
 

Besluitpunt 17 vergadering 17 december 2019: Project voorgenomen realisatie zonneweide 
Jaagweg (Berkhout) te Koggenland 
De provincie heeft het voornemen om een zonneweide te laten ontwikkelen op provinciale 
grond aan de Jaagweg te Koggenland (Berkhout). Dit besluit is in 2017 genomen en wordt 
met dit besluit aangevuld zodat de aanbesteding van het terrein voorbereid kan worden.
 
Besluit 
Het besluit van 14 november 2017 ten aanzien van Distriport 
a) Te wijzigen als volgt: 
Het onderdeel van beslispunt 1 “voor minimaal een termijn van 26 jaar” te schrappen en te 
vervangen door “voor de duur van de nog overeen te komen realisatie en exploitatie van de 
voorgenomen zonneweide aan de Jaagweg, maar in ieder geval voor maximaal 26 jaar”; 
 
b) Aan te vullen als volgt: 
I. Voortaan te spreken van de voorgenomen realisatie “zonneweide Jaagweg” en niet meer 
over Distriport; 
 
II. De erfpacht van het terrein aan te besteden als te ontwikkelen en exploiteren zonneweide 
waarbij de volgende punten als randvoorwaarden worden meegegeven en deze punten 
nader uit te werken t.b.v. de aanbesteding: 
a. De financiële opbrengst uit erfpacht en de duur van de erfpacht vast te stellen op minimaal 
15 jaar en maximaal 26 jaar; 
b. De opbrengst megawatt schone energie; 
c. Het realiseren van meervoudige doelen, zoals ecologie, landschappelijke kwaliteit, 
waterberging, financiële deelname door omwonenden; 
d. Passend binnen het vigerende provinciale beleid t.a.v. zonneweides. 
 
En bij de uitwerking van de aanbesteding een wegingssystematiek te ontwikkelen om 
partijen te kunnen selecteren op basis van bovenstaande punten; 
 
III. Over het standpunt van het college op korte termijn bestuurlijk overleg met de gemeente 
Koggenland te voeren.

 
Op 6 januari 2020 is er een bestuurlijk overleg tussen wethouder Caroline van de Pol en de 
portefeuillehouder van de provincie, Edward Stigter. Het besluit van het college van GS wordt tijdens 
dat overleg toegelicht. Uw raad wordt vanzelfsprekend naar aanleiding van het bestuurlijk overleg 
nader geïnformeerd. 
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