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ONDERWERP Vragen artikel 36 Reglement van Orde - aanvullende vragen RES met mondelinge  

beantwoording in  de Raad van 23 maart 2020 

Inleiding 

 

Geacht college,  

Op 11 februari 2020 heeft PvdA/GroenLinks vragen gesteld over de regionale energie strategie en de 

bijdrage van Koggenland. PvdA/GroenLinks merkt op dat verschillende vragen niet beantwoord zijn 

en verzoekt het college dit alsnog te doen, mondeling in de raad van 23 maart a.s.  

De vragen waar wij geen antwoord hebben ontvangen zijn: 

 

 

 

Vraag 1 

Waarom wordt de locatie Jaagweg niet meegenomen in de RES?  

 

Antwoord: 

De Regionale Energiestrategie (RES) is een regionale strategie om een bijdrage te leveren aan een 

energieneutraal Nederland in 2050. In deze fase van de RES wordt er gewerkt aan een concept-RES. 

In dit stuk worden een aantal zoekgebieden voor duurzame energie (wind en zon) opgenomen. 

Deze worden in de RES 1.0 verder uitgewerkt. Daar worden meer concrete locaties aangewezen. Op 

dit moment heeft de RES dus een hoger schaalniveau en zijn er nog geen concrete locaties 

aangewezen. Bovendien heeft uw raad nog geen uitspraak over de locatie Jaagweg gedaan en zijn 

de uitgangspunten vanuit de provincie ook nog niet bekend. Als uw raad van mening is dat de 

locatie Jaagweg als zoekgebied in de RES opgenomen zou moeten worden, dan kan dit bij de 

wensen en bedenkingen meegenomen worden.  

 

Wat zijn de afspraken van de gemeente met de provincie over: a. de inrichting, b. overleg met 

inwoners/belanghebbenden en c. welke baten levert het de gemeente op? 

 

Antwoord: 

Hier is in de beantwoording op de vorige vragen al een reactie op gegeven. Namelijk: 

“De provincie heeft in november 2017 een besluit genomen om de voormalige locatie Distriport te 

her-ontwikkelen naar een zonneweide. In december 2019 heeft de provincie een aanvullend besluit 

genomen op welke wijze ze dit verder wil ontwikkelen. Over dit besluit is de gemeenteraad op 18 

december 2019 geïnformeerd.  

 

Over de te volgen procedure en de rol van de raad wordt nu ambtelijk gesproken. Uitgangspunt 

voor Koggenland is dat de raad hier goed bij wordt betrokken. Over de precieze invulling is nog 

geen duidelijkheid. Op deze vragen kan dus nu inhoudelijk geen antwoord gegeven worden.“ 



 

  

GRIFFIE ADVIES (VERVOLG) 
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Wel is in de bestuurlijke en ambtelijke overleggen altijd aangegeven dat een goede 

landschappelijke inpassing, een goed participatieproces richting de inwoners en belanghebbenden 

altijd als belangrijk aandachtspunt aan de Provincie Noord-Holland meegegeven. Overigens wordt 

dit door de provincie zelf ook onderkend.  

 

 

Vraag 2 

Waarom werden de zoeklocaties, uit de nota zonne-energie Koggenland, voor zonneweides niet 

meegenomen bij de ateliers?   

 

Antwoord: 

Op deze vraag is reeds antwoord gegeven. Het uitgangspunt van de lokale ateliers was niet om 

concreet uitgewerkte plannen, concrete locaties of (in voorbereiding zijnde) beleid voor te leggen. 

De bedoeling was om het gesprek met inwoners en ondernemers van de gemeente en de regio 

Westfriesland aan te gaan. Dit is op basis van drie scenario’s gedaan, bestaande uit een aantal 

uitersten.   

 

Zoals eerder in antwoord op uw vragen over dit specifieke onderwerp is verwoord:  

“In de RES ateliers zijn geen concrete lokale plannen besproken. Doel van de bijeenkomsten was om 

de mening van stakeholders en inwoners over duurzame opwek van elektriciteit op te halen, zodat 

deze mee kunnen worden genomen in het proces om tot een regionale energiestrategie te komen.” 

 

“Binnen de scenario’s is er bewust gezocht naar uitersten om de discussie op gang te brengen. 

Hierbij kijken de scenario’s soms over de huidige beleidskaders heen, zowel op provinciaal als 

nationaal niveau. Dit om de discussie aan te wakkeren en het aanwezige dan wel ontbrekende 

draagvlak voor eventuele toekomstige beleidswijzigingen te kunnen peilen.” 

 

“De ateliers waren niet gericht op het zenden van informatie, maar juist gericht op het ophalen 

daarvan. Zoals u bekend, is deze informatie ook met de gemeenteraad gedeeld tijdens de 

raadsinformatieavond van 24 februari jongstleden.” 

 

 

 

Vraag 3 

N.a.v. het antwoord op vraag 3: dat er geen notulen of afspraken zijn gemaakt van een bestuurlijk 

overleg lijkt ons onaannemelijk. Graag ontvangen wij alsnog de genomen besluiten en afspraken 

die hier zijn gemaakt, ofwel per mail of de notities die ambtelijk/bestuurlijk zijn gemaakt. Tevens 

ontvangen we graag het verslag van het overleg van 23 januari 2020 tussen de gedeputeerde en 

wethouder van Koggenland  

 

Antwoord: 

In ons antwoord is reeds aangegeven dat de enige afspraak die tijdens het bestuurlijke overleg van 

29 oktober 2018 gemaakt is, dat er een informatieavond gepland zou worden door de Provincie 

Noord-Holland. Dit is vervolgens door de provincie, in overleg met de gemeente Koggenland, verder 

uitgewerkt.  

 

Er is eerder tijdens een raadsvergadering door de portefeuillehouder de toezegging gedaan dat de 

raad geïnformeerd zou worden over de uitkomsten van het bestuurlijke overleg. Deze 

terugkoppeling heeft plaatsgevonden in de raad van 3 februari 2020.  

 

Hierbij nogmaals het eerdere antwoord op de vraag:  



 

  

GRIFFIE ADVIES (VERVOLG) 
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“Tijdens het bestuurlijk overleg van 29 oktober 2018 zijn geen notulen gemaakt. Wel is de afspraak 

gemaakt dat de provincie een informatieavond zou organiseren in Berkhout. Dit om de 

voorgenomen ontwikkeling toe te lichten. Deze avond heeft in februari van 2019 in De Ridder in 

Berkhout plaatsgevonden.  

 

De portefeuillehouder heeft in de raadsvergadering van 3 februari 2020 een terugkoppeling 

gegeven van het gesprek met gedeputeerde Stigter van 23 januari jl.“ 
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Vraag 4 

 

Wij lezen in het afsprakenkader van 20 juni 2007 (19 juni was het besluit van B&W), waar de 

handtekening van de wethouder van Koggenland onder staat en die van de burgemeester dat er: in 

voorkomend geval toepassing gegeven zal worden aan de inzet van het grondverwervings- en/of 

het kostenverhaalsinstrumentarium, indien partijen en het samenwerkingsverband, danwel de 

ontwikkelaars daarom verzoeken. 

 

Onze vraag is en blijft of dit afsprakenkader nog geldt, wat de relatie is met de schikking van de 

provincie t.o.v. dit kader en of de gemeente nog gebonden is aan dit kader t.b.v. de werving van de   

gronden?  

 

Antwoord: 

De provincie Noord-Holland en de partijen Zeeman Vastgoed B.V, De Peyler Projectontwikkeling 

B.V, en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. hebben op 20 juni 2007 afspraken 

gemaakt over de ontwikkeling en het realiseren van bedrijventerrein c.a. Jaagweg te Koggenland, 

later genoemd bedrijventerrein Distriport. Deze afspraken zijn vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst genaamd: afsprakenkader inzake de ontwikkeling en realisering van 

het bedrijventerrein c.a. Jaagweg te Koggenland. 

 

De gemeente Koggenland was geen partij bij deze samenwerkingsovereenkomst en heeft deze 

overeenkomst ook niet ondertekend.  

 

Het is ons dan ook niet bekend of deze samenwerkingsovereenkomst c.q. dit afsprakenkader nog 

van kracht is. Het is aannemelijk dat in de nasleep van alle gerechtelijke procedures tussen provincie 

en ontwikkelaars alle contracten zijn ontbonden inclusief dit afsprakenkader.  

 

Op verzoek van de samenwerkende partijen, dus de hierboven genoemde partijen, is bij de 

overeenkomst een verklaring gevoegd (bijlage 1) waarin het college van burgemeester en 

wethouders verklaren dat de gemeente Koggenland: 

a. haar publiekrechtelijke medewerking zal verlenen aan de ontwikkeling en realisering van 

het bedrijventerrein. Het ging daarbij om de planologische medewerking i.c. het in 

procedure brengen van een bestemmingsplan; 

b. het in voorkomend geval toepassing geven aan de inzet van het grondverwervings- en/of 

kostenverhaalsinstrumentarium; 

c. medewerking zal verlenen aan het tot stand brengen van een exploitatieovereenkomst met 

partijen c.q. de provincie. 

 

De inzet van het grondverwervingsinstrumentarium door het college zou in dit verband overigens 

niet meer kunnen inhouden dan het voeren van de procedure om te komen tot een voorstel aan de 

gemeenteraad om een verzoekbesluit te nemen en voor te leggen aan de Kroon als bevoegde 

instantie in onteigeningskwesties. 

 

Gelet op het feit dat de eventuele inzet van het grondverwervingsinstrumentarium uitsluitend en 

alleen betrekking had op de voorgenomen ontwikkeling van bedrijventerrein Jaagweg c.q. 

Distriport (en dus niet op andersoortige ontwikkelingen) en de provincie Noord-Holland definitief 

heeft besloten bedrijventerrein Distriport niet te ontwikkelen, mag worden geconcludeerd dat de 

gemeente Koggenland niet meer gebonden is aan de destijds afgegeven verklaring. 

 

 


