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1 D66 6a Van der Hoek  Ontwerp 
Klimaatakkoord 

Op pagina 3 van de IPO-brief 
staat dat het kabinet per jaar 
30 miljoen euro beschikbaar 
stelt voor de RES. Daarvan 
wordt 5 miljoen gebruikt voor 
het Nationaal Programma RES 
en 15 miljoen euro gaat naar 
de regio’s. 
 
Vragen: 
1. Waar worden de resterende 
10 miljoen euro per jaar aan 
besteed? 

Van de overige € 10 mln. per jaar voor de RES is € 2,5 
mln. bestemd voor een participatiecoalitie van 
Natuur- en Milieufederaties, Energie Samen, 
Energieloketten, HIER, Buurtkracht en LSA Bewoners 
voor ondersteuning van bewoners bij de 
warmtetransitie. De resterende  € 7,5 mln. is bestemd 
voor een Expertisecentrum Warmte dat wordt 
samengevoegd met het expertisecentrum voor de 
RES.  
 

2 D66 C-
agenda 
10a 

Van der Hoek Agendapunt 
Tussenrapportage 
circulaire 
economie 

Vragen: 
 
1. In de tussenrapportage 
circulaire economie valt te 
lezen dat een leerpunt is dat 
naast startups ook bestaande 
bedrijven en scale-ups 
betrokken zouden moeten 
worden. Hoe wil GS dit 
concreet gaan doen? 

Concreet gebruiken we het bestaande MKB innovatie-
instrumentarium (CIRCO, GO!-NH, Startup in 
Residence, Icoonketens, PIM, Innovatiefonds Noord-
Holland, PDNH en Innovatiestimulering topsectoren 
NH (zie figuur 1, Voortgangsrapportage, pagina 7)). Er 
wordt actief ingezet op deelname en gebruik van dit 
innovatie-instrumentarium door bestaande bedrijven 
en scale-ups.    
  
 

3 SP  Bond Zonnepark 
Distriport 

1. In uw 
beleidsvoornemen van 14 
november 2017, stelt u onder 
meer het volgende: "Het 

1. De gronden langs de Jaagweg, ooit bedoeld voor 
bedrijventerrein Distriport, worden sinds de 
aankoop door de provincie in 2007 en 2008 
kortdurend verpacht aan verschillende agrariërs. 



Technische vragen cie EEB, 11-02-2019 

nr Partij en 
indiener 

Punt Gedeputeerde Onderwerp Vraag Antwoord 

voornemen te hebben 
Distriport tot maximaal 66 
hectare te doen ontwikkelen 
als zonnepark, alle provinciale 
gronden in het plangebied 
voor minimaal een termijn van 
26 jaar in erfpacht uit te geven 
en na realisatie van het 
zonnepark de bestemming van 
Distriport te (doen) wijzigen in 
een agrarische bestemming." 
De gronden aan de Jaagweg in 
Berkhout, waar Distriport zou 
moeten komen, zijn nu 
verpacht aan agrariërs, die er 
ook daadwerkelijk landbouw 
op bedrijven. Kunt u ons 
meedelen of u voornemens 
bent de grond de komende 26 
jaar te verpachten aan de 
huidige pachters? Kunt u uw 
antwoord toelichten? 
2. U gaat één exploitant 
kiezen via een 
aanbestedingsprocedure. Deze 
ene exploitant zal dan 66 
hectare grond in erfpacht 

Conform het provinciale pachtbeleid met een 
maximale pachtduur van 4 jaar aan dezelfde 
pachter om te voorkomen dat de agrariërs in de 
continuïteit van hun bedrijfsvoering afhankelijk 
worden van de gepachte grond. Het huidige 
gebruik is momenteel agrarisch, maar de 
bestemming is sinds 2010 ‘bedrijventerrein’. Het 
ontwerp van de zonneweide is bepalend voor de 
vraag of er straks (deels) agrarisch gebruik 
mogelijk is. Het ontwerp moet nog in overleg met 
de omwonenden vorm gegeven worden, 
waardoor het nu te vroeg is om antwoord te 
geven op deze vraag. 

2. Uw vraag gaat grotendeels in op de 
uitgangspunten van de aanbesteding. Deze 
uitgangspunten moeten nog bepaald worden door 
GS en zullen ook eerst voorgelegd worden aan de 
gemeente. Het is daardoor nu te vroeg om uw 
vragen te beantwoorden. 
Wel hebben GS besloten om de gronden in 
erfpacht uit te geven. Erfpacht is een vorm van 
een gebruiksrecht dat niet te vergelijken is met 
reguliere en/of geliberaliseerde pacht. 

3. De provincie is grondeigenaar. De gemeente geeft 
omgevingsvergunningen af. Uw vraag betreft een 
politieke vraag. 

4. De provinciale gronden aan de Jaagweg hebben 
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verkrijgen voor minimaal een 
termijn van 26 jaar. Gaat u een 
hogere erfpachtsom bedingen 
van de nieuwe exploitant dan 
die u nu van de huidige 
pachters ontvangt? Zo ja, 
hoeveel zal de erfpachtsom 
dan stijgen? Nu u de gronden 
een agrarische bestemming 
gaat geven in plaats van een 
bedrijventerrein, kunt u de 
erfpachtcanon dan verhogen? 
Gaat het in dit geval om 
reguliere pacht volgens de 
regionorm of gaat het om 
geliberaliseerde pacht?  
3. In de begroting 2019 
troffen wij de volgende tekst 
aan: "Op basis van het 
taxatierapport van 12 feb 
2016 is bij de jaarrekening de 
boekwaarde afgewaardeerd 
tot de residuele waarde. Deze 
afwaardering bedroeg € 12,7 
mln. De boekwaarde op basis 
van de residuele waarde 
bedraagt € 13,1 mln. De 

de bestemming ‘bedrijventerrein’, waardoor dit 
terrein juridisch gezien bestaand stedelijk gebied 
(BSG) is. De bevoegdheid voor het vaststellen van 
een bestemmingsplan en het afgeven van een 
omgevingsvergunning ligt bij de gemeente. GS 
hebben besloten om na de realisatie van de 
zonneweide de bestemming te laten wijzigen naar 
agrarisch. De bedoeling van dit besluit is om te 
borgen dat de zonneweide van tijdelijke aard is en 
dat na de afschrijvingstijd de zonneweide wordt 
verwijderd en het gebied weer agrarisch gebruikt 
wordt. 

5. Op grond van het provinciaal ruimtelijk beleid 
voor zonne-energie zijn zonneparken groter dan 
25 hectare toegestaan binnen Bestaand Stedelijk 
Gebied (BSG) dan wel door middel van de 
aanwijzing als “stimuleringsgebied”. De locatie 
aan de Jaagweg heeft de bestemming 
bedrijventerrein en is daarmee bestaand stedelijk 
gebied. De latere wijziging naar de bestemming 
agrarisch is toegelicht onder vraag 4. 

6. Zie de beantwoording van vraag 5. 
7. De bevoegdheid voor het vaststellen van een 

bestemmingsplan en het afgeven van een 
omgevingsvergunning ligt bij de gemeente. GS 
hebben besloten om de provinciale eigendommen 
langs de Jaagweg minimaal 26 jaar in erfpacht uit 
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agrarische waarde is 
getaxeerd op € 7,3 mln." 
Beoogt u met de 
omgevingsvergunning voor 
een zonnepark uw verlies 
terug te verdienen? Zo ja, hoe 
dan?  
4. Enige jaren geleden 
wilde de gemeente Texel ten 
behoeve van zonneakkers een 
wijziging in een 
bestemmingsplan doorvoeren. 
U oordeelde destijds dat deze 
wijziging strijdig was met 
provinciaal beleid om 
verstedelijking van het 
buitengebied tegen te gaan. 
Destijds was u van mening dat 
zonneakkers een vorm van 
verstedelijking is die niet 
samengaat met het agrarische 
gebied. Nu wilt u het 
zonnepark juist een agrarische 
bestemming geven. Kunt u ons 
meedelen waarom en 
wanneer u van gedachten 
bent veranderd? Kunt u uw 

te geven t.b.v. de realisatie van een zonneweide 
en na de realisatie van de zonneweide de 
bestemming te laten wijzigen naar agrarisch. 

8. De door u genoemde pachtvoorwaarden zien toe 
op de tijdelijke uitgifte van de provinciale gronden 
voor agrarisch gebruik. Erfpacht betreft een 
gebruiksrecht dat daar niet mee is te vergelijken 
en daarmee niet onder de provinciale 
uitgangspunten verpachting valt. 

9. De gemeente is het bevoegd gezag om de 
bestemming te wijzigen. GS zouden graag een 
agrarische bestemming zien na realisatie van de 
zonneweide om te borgen dat de zonneweide van 
tijdelijke aard is en dat na de afschrijvingstijd de 
zonneweide wordt verwijderd en het gebied weer 
agrarisch gebruikt wordt. Of en zo ja, hoe 
agrarisch gebruik mogelijk is in combinatie met de 
zonneweide is nu nog niet bekend. Zie hiervoor 
ook het antwoord onder vraag 1 en 4. 

10. Dit citaat is juist. De bevoegdheid voor het 
vaststellen van een bestemmingsplan en het 
afgeven van een omgevingsvergunning ligt 
respectievelijk bij de gemeenteraad en bij B&W 
van de gemeente. 
De provincie en gemeente hebben al wel eerder in 
een aantal ambtelijke en bestuurlijke overleggen 
geconcludeerd dat zij beiden de ontwikkeling van 
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antwoord uitgebreid 
toelichten? 
5. Op 31 oktober 2017 
werd de Uitvoeringsregeling 
opstellingen voor zonne-
energie in het landelijk gebied 
gewijzigd. In deze 
Uitvoeringsregeling worden 
een aantal omstandigheden 
genoemd die het mogelijk 
maken zonneparken te 
realiseren in het landelijk 
gebied. Volgens de 
vastgestelde ruimtelijke 
spelregels zijn zonneparken 
groter dan 25 hectare niet 
mogelijk. Is, doordat er een 
bestemmingsplan voor een 
bedrijventerrein geldt, de 
locatie van Distriport nu een 
bestemming binnen BSG? Zo 
ja, waarom gaat u dan - na het 
plaatsen van de zonnepanelen 
- een agrarische bestemming 
aan het gebied geven? Of is, 
wat u betreft, het gebied een 
zogenaamd 

een zonneweide een goed idee vinden. 
Vervolgens is afgesproken dat de provincie als 
eigenaar de regie neemt voor de vervolgstappen, 
waaronder de organisatie van de informatiemarkt 
van 5 februari jl. 
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'stimuleringsgebied zonne-
energie'? Kunt u uw antwoord 
uitgebreid toelichten? 
6. In geval van 
stimuleringsgebieden gaat het 
om gebieden waar zonne-
opstellingen met een grotere 
omvang of afwijkende ligging 
passend zijn gelet op de 
regionale ruimtelijke- en 
energetische 
beleidsuitgangspunten. Als het 
voormalige Distriport-gebied, 
uws inziens, een 
stimuleringsgebied is, kunt u 
dan uitleggen wat de regionale 
ruimtelijke en energetische 
beleidsuitgangspunten ter 
plekke zijn?   
7. De 
omgevingsvergunning voor 
zonne-energie geldt volgens 
de PRV voor een bepaalde 
termijn die maximaal 25 jaar 
bedraagt.  Na het verstrijken 
van die bepaalde termijn 
wordt de vóór de verlening 
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van de omgevingsvergunning 
bestaande toestand hersteld 
en wordt de opstelling voor 
zonne-energie verwijderd en 
voor het verwijderen van de 
panelen wordt financiële 
zekerheid gesteld. Voor welke 
termijn bent u van plan de 
omgevingsvergunning voor 
het zonnepark te verlenen? 
Welke bestemming krijgt het 
terrein zodra de termijn 
verstreken is en de panelen 
verwijderd zijn? Wordt dit dan 
een agrarische bestemming of 
zal de bestemming wederom 
bedrijventerrein worden? Of 
bent u voornemens een 
omgevingsvergunning 'strijdig 
gebruik' af te geven?  
8. In de Uitgangspunten 
verpachting 2018-2019 
kunnen we lezen: "Weliswaar 
is het beheer van de grond  
gericht op optimalisatie van 
pachtinkomsten en op 
waardebehoud van de grond, 
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niettemin worden ook in het 
pachtseizoen 2018-2019 bij de 
gronduitgifte provinciale 
doelen op de beleidsterreinen 
natuur (waaronder 
biodiversiteit), water (kwaliteit 
& kwantiteit) en duurzame 
landbouw (bodem & korte 
ketens) meegenomen." Onzes 
inziens valt een zonnepark niet 
onder deze omschrijving. Kunt 
u ons meedelen waarom de 
hiervoor genoemde 
omschrijving uws inziens wél 
van toepassing is op een 
zonnepark?  
9. Na de realisatie van 
het zonnepark wilt u de 
bestemming van Distriport 
wijzigen in een agrarische 
bestemming. Kunt u ons 
meedelen welke teelten u 
onder de zonnepanelen 
gerealiseerd wilt zien? Kunt u 
uw antwoord toelichten? 
10. Wij lazen het artikel 
'Gedeputeerde Bond in 
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Berkhout: Bedrijventerrein? 
Geschrapt!'  in het 
Noordhollands Dagblad van 6 
februari 2019. Gedeputeerde 
Bond wordt in dit artikel 
geciteerd en hij deelde onder 
meer het volgende mee: 
"Maar het is geen gelopen 
koers. Wij gaan met een avond 
als deze peilen wat het 
draagvlak is. Daarna is het nog 
altijd aan de gemeenteraad 
van Koggenland. Als die hier 
geen zonneweide wil, dan 
houdt het gewoon op.” Is dit 
citaat juist en is het inderdaad 
uitsluitend aan de 
gemeenteraad van 
Koggenland om al dan niet een 
zonnepark op het overbodige 
bedrijventerrein Distriport toe 
te staan? Kunt u uw antwoord 
toelichten?  
 

4       

5       
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