Maandag 10 februari 2020
Technische vragen PvdA/GroenLinks
Op donderdagavond 6 februari heeft de gemeente Koggenland een RES lokaal atelier gehouden,
waarbij inwoners werden geïnformeerd over de Regionale Energiestrategie en de bijdrage van
Koggenland om duurzame energie op te wekken. Inwoners werden actief uitgenodigd om hun
mening te geven over locatie keuzes voor duurzame opwek. PvdA/GroenLinks heeft de volgende
vragen n.a.v. deze bijeenkomst.

1. We hebben de wethouder horen zeggen dat zonneweide Jaagweg (Distriport) in kannen en
kruiken is en niet meegenomen hoeft te worden in de locatieafweging t.b.v. de RES. De raad
van Koggenland is niet op de hoogte van het feit dat er een definitief voorstel is, of een
aanvraag voor een omgevingsvergunning of dat er anderszins een besluit of ontwerp bestaat
van de provincie.
a. Kan het college aangeven wat ze bedoeld heeft met deze opmerking? Ligt er momenteel
een voorlopig ontwerp/plan/voorstel van de provincie?
b. Op welke wijze wordt de raad en de inwoners betrokken bij het voorlopig ontwerp en het
besluitvormingsproces? Wanneer kan de raad en de inwoners hiervan iets verwachten?
c. Wat is de doelstelling voor het opwekken van duurzame energie voor de Jaagweg? Zowel
qua hectares en capaciteit duurzame energie?
d. In hoeverre heeft de gemeente baat bij deze ontwikkeling, OZB, leges – doelstelling
duurzame energie? Wat draagt deze zonneweide bij aan de Koggenlandse doelstelling
voor duurzame energie?
e. Aan welke vormen van duurzame energie wordt gedacht voor de locatie Jaagweg? Naast
wind en zon, en om hoeveel windmolens en zonnecollectoren (aantal en hectares) wordt
gedacht?
f. Kunnen andere gemeenten, zoals Hoorn, in Westfries verband (WEK), ook participeren in
deze ontwikkeling? Zo ja, op welke wijze dan? En wat heeft het voor consequenties voor
de gemeente Koggenland?
2. In geen van de voorstellen en oplossingsrichtingen die in het RES-atelier werden
gepresenteerd, was sprake van omvangrijke zonneweides. Alleen eventueel in de
productielandschappen die in rond Andijk zijn geprojecteerd, maar ook dan proportioneel en
in verhouding met de omliggende bebouwing.
a. Hoe verhouden deze voorstellen in het RES-atelier zich met de mogelijke vestiging van
een grootschalige zonneweide aan de Jaagweg in Koggenland? En de andere
opties/zoeklocaties die ooit gepresenteerd en vastgesteld zijn in de nota zonne-energie
van de gemeente Koggenland?
b. Wat is de reden dat deze mogelijkheid voor grootschalige zonneweides niet op het
RES-atelier zijn ingebracht/besproken?
c. Hoe verhoudt zich de keuze om grote zonneweides niet aan de orde te stellen met het
bottom-up-proces waarin juist inwoners leidend zijn – aldus de wethouder tijdens de
inleiding bij het RES-atelier?

d. Was het geen uitgelezen kans geweest om juist in deze ateliers de inwoners te vragen
naar hun mening hierover en naar de mogelijke randvoorwaarden die zij zouden willen
stellen?
3. Welke afspraken zijn er inmiddels concreet gemaakt tussen de gemeente en de provincie?
a. In het bestuurlijk overleg van 29 oktober 2018? Mogen wij de afspraken tussen de
gedeputeerde Bond en wethouder van de Pol die tijdens dit overleg zijn gemaakt,
ontvangen?
b. Alsook de recente overleggen die in januari 2020 hebben plaatsgevonden tussen
gedeputeerde Stigter en wethouder van de Pol?
c. Evenals de hieraan voorafgaande ambtelijke/bestuurlijke overleggen die hebben
plaatsgevonden?
d. Hoe ver wil de gemeente Koggenland gaan om die 600 meter grens tussen de windmolen
en woning/objecten te handhaven
e. Door het benoemen van romantisch gebied bij Venhuizen en Drechterland, en het
verstedelijkt gebied van Hoorn om ons heen zal de duurzame opwek in Koggenland en
omgeving plaatsvinden. Welk wisselgeld vraagt de gemeente hiervoor terug? Betere OV
verbinding, derde baan op de A7, woningopgave, schadeloos stellingen?
4. Ooit is er tussen de gemeente (19/6/07)en de toenmalige projectontwikkelaars een
afsprakenkader vastgesteld voor de ontwikkeling van de Jaagweg, waarbij de gemeente heeft
getekend voor het verwerven van grond gericht op de verdere ontwikkeling en realisering
van de Jaagweg
a. In hoeverre geldt dit afsprakenkader nog?
b. Wat is er tussen de provincie en de projectontwikkelaars overeengekomen met de
recente schikking (eind 2018 begin 2019) over de Jaagweg? En in hoeverre raakt dit het
afsprakenkader? Of komt dit kader te vervallen? Met welke reden?
c. Kan de gemeente door dit afsprakenkader genoodzaakt zijn de gronden van de Jaagweg
te verwerven t.b.v. de exploitatie van de projectontwikkelaars? Zo nee waarom niet? En
welke afspraak is hierover gemaakt?
5. Momenteel wordt n.a.v. de motie van VVD, CDA, WK en GBK onderzoek gedaan naar een
eigen gemeentelijk energiebedrijf.
a. Welke consequenties heeft dit bedrijf voor de locatie Jaagweg?
b. Heeft dit bedrijf op enigerlei wijze relatie met de duurzame op te wekken energie, of met
de bestemming van de locatie, zijnde bedrijventerrein?
c. Bent u voornemens dit bedrijf te vestigen op dit terrein mocht er draagvlak zijn voor het
initiëren van dit bedrijf?
6. Tijdens de presentatie van het ingehuurde bureau over de RES en de verschillende
landschapstypen kwam aan de orde dat op dijken windmolens kunnen worden gebouwd en
dat er sprake kan zijn van windmolens in het IJsselmeer/Markermeer
a. De afspraak tussen het waterschap (HHNK) en de stuurgroepen is “ nee tenzij”. Met het
argument dat de veiligheid van de dijken geborgd moet worden gedurende 50 jaar. Hoe
wordt aan inwoners duidelijk gemaakt dat wind op dijk geen wenselijke situatie is?

b. Door de presentatie leek het erop alsof wind op het markermeer en ijsselmeer
gelokaliseerd kan worden? terwijl deze lokaties natura 2000 gebied zijn? Wat is hierin de
rol van Rijkswaterstaat en op welke wijze kunnen we het verwachtingspatroon van
inwoners bijstellen dat windmolens op IJsselmeer/Markermeer een oplossing zijn voor
windmolens op land (eigen gemeente)
7. tijdens de presentatie werd ook gemeld dat solitaire windmolens bij productielandschap een
optie kan zijn, terwijl het beleid van de provincie tot op heden is dat solitaire windmolens
niet worden aangemoedigd maar wel 6-7 windmolens in opstelling in het landschap
a. Is de gemeente Koggenland voornemens om van dit beleid af te stappen?
b. Zo ja, wat is het argument hiervoor?
c. Zo nee, op welke wijze gaat ze haar invloed aanwenden bij de provincie om de
beleidsregels hiertoe niet aan te passen?
8. Op welke wijze worden de inwoners geïnformeerd over de vervolgstappen van de raad en de
provincie n.a.v. hun input?
a. Worden zij actief betrokken? Zo ja op welke wijze?
b. Wanneer kunnen we een vervolgstap verwachten?

