
Amendement  
 
 

Onderwerp: Onderzoek scenario’s stimuleren zonne-energie en businesscase zonneweide Jaagweg 

(Agendapunt 1.03.02 en 2.06.02) 

 

De raad van de gemeente Koggenland, in de vergadering bijeen op 10 mei 2021, 
 

 

Besluit: 

 

De volgende tekst: 

3. Het college te vragen om nader in gesprek te gaan met de provincie om deze mogelijkheid 

verder met elkaar te bespreken en te verkennen; 

4. Opdracht te geven voor een verdere uitwerking van de businesscase ‘40 ha’, op basis waarvan een 

definitief go of no go besloten kan worden over het zelf ontwikkelen van de zonneweide Jaagweg; 

 

te wijzigen in: 
 

3. Het college te vragen om nader in gesprek te gaan met de provincie om deze mogelijkheid 

verder met elkaar te bespreken en te verkennen; Het college zal hierbij geen afspraken maken die de 

beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad betreffende het zelf ontwikkelen van de zonneweide 

beperken. 

4. Opdracht te geven voor een verdere uitwerking van de businesscase(s), met een maximum van ‘40 

ha’, op basis waarvan een definitief ‘go’ of ‘no go’ besloten kan worden over het zelf ontwikkelen 

van de zonneweide Jaagweg; 

 

Toe te voegen: 
 

6. Alvorens het college de onderzoekopdracht verstrekt voor de verdere uitwerking van de 

businesscase(s), een bijeenkomst te organiseren voor de raad waarin de raad input kan leveren voor 

de onderzoeksvragen; Deze bijeenkomst wordt voor het zomerreces belegd, in aanwezigheid van de 

onderzoekers en het hoofd financiën. 

 
 

Toelichting:  

Gezien de omvang en (maatschappelijke) impact van dit traject, heeft de gemeenteraad er grote behoefte 

aan om voorafgaand het onderzoek input te kunnen leveren op de onderzoeksvragen. De gemeenteraad 

wil goed geïnformeerd zijn, alvorens richting een go/no go te kunnen gaan. Aanvullende beweegredenen: 

- Er bij ondergetekende fracties nog veel vragen zijn over de verdere uitwerking van de businesscase; 

- Het nog niet duidelijk is wanneer de gemeenteraad kan besluiten om richting een go/no go gaan.  

- De maatschappelijke impact van zonneweide Jaagweg groot is en het participatietraject nog 

onvoldoende duidelijk is; 

- Er behoefte is deze vragen mee te geven aan de onderzoekers die het vervolgonderzoek gaan 

uitvoeren; 

Ondertekend door:  

 

 

Welzijn Koggenland    VVD Koggenland   CDA Koggenland 
 

 

Rianka te Winkel-Pancras   Bart Krijnen    Nico Bijman 

       

 
Gemeente Belangen Koggenland  PvdA/Groenlinks 
 
 

René Klok     Karin Rietveld 


