
Verzonden: maandag 16 november 2020 17:07 
Aan: Griffie Koggenland <griffie@koggenland.nl> 
Onderwerp: Zonneweide Jaagweg 

 
 
Dames / heren, 
 
Iedereen is het er over eens. Wij moeten van het Groningse gas af en zeker niet afhankelijk worden 
van het Russische gas. Kolencentrales worden ontmanteld en momenteel hebben wij weinig andere 
milieu vriendelijke energie vormen als zon en wind. 
Mogelijk dat er in de toekomst betere energie bronnen komen zoals GEO energie of kernfusie, maar 
het duurt nog jaren voor dit uitvoerbaar is. 
De overheid heeft energie doelstellingen en het is maar de vraag of zij die gaan realiseren binnen de 
daarvoor gestelde termijn. 
De Provincie heeft 111 ha grond binnen onze Gemeente waarvan zij 66 ha willen benutten voor een 
zonneweide. Deze plannen zijn concreet en volgend jaar start men met de inschrijving. 
Tot zover niets nieuws onder de zon. 
 
De Stichting Koggenland Energie Neutraal is, onder voorwaarden, niet tegen een zonneweide mits de 
inwoners van Koggenland profiteren van de opbrengst. 
Zo stellen wij onder andere dat er ruimte moet zijn voor natuur / recreatie / kleinschalige landbouw / 
groenstroken zodat aanwonenden geen zicht hebben op uitgestrekte vlaktes zonnepanelen / 
waterberging . 
 
Het proces zonneweide is in onze optiek onomkeerbaar. Als Koggenland geen actieve rol gaat spelen 
in dit proces lopen wij het risico dat er straks een exploitant zoveel mogelijk panelen plaatst en 
weinig of geen rekening houdt met de omgeving. Ook zijn wij bang dat de opbrengst van de stroom 
ten goede komt aan Google / Microsoft en dit een tweede debacle “Wieringermeer” wordt. 
 
Daarom vragen wij u na te denken over een actieve rol. 
Probeer draagvlak te creëren voor de opzet van een eigen coöperatie van Koggenlanders die 
inschrijft op het project Jaagweg, zodat de inwoners van Koggenland niet alleen de exploitatie maar 
ook de inrichting van het terrein kunnen bepalen. De agrarische sector kan hier in betrokken worden 
door het concept ‘Heerenboeren West-Friesland’ in te passen. 
 
Graag uw reactie. 

 
 
Met vriendelijke groet 
 
Stichting Koggenland Energie Neutraal 
Berkenweide 4 
1647 BH Berkhout 
Ton Scholte, voorzitter 
Telefoon: 0630012437 
https://koggenlandenergieneutraal.nl/ 
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