
Yer~laring (bllla.ge 1) bij afsorakenkader Inzake onlwlkkeling en realise ri ng ~an het 

bedrijventenein c.a. Jaaaweg Ie Koog en land 

Hierb ij verklaar! de gemeenle Koggenland dal zij en haar organen: 

a) de benodigde publiekrechlelij ke medewerking wllen verlenen aan de ve rdere ontwikkeling en 

rea~sering van hel bedrijvenlerrein c.a. Jaagweg, ~oals dat blijkl uit de door partijen· in overleg 

mei de gemeenie· op te stellen stedenbouwkundige sche ts met betrekking lot de planologische 

invulling ~an het Plangebied, en mits daarbij de min imale ambities in de vorm van 15% ruimte, 

winst 10% loepessing van dwr~ame energi e en 50 ha groene Inpassing a ls verder nader aan· 

gegeven in het Plan van aanpak, worden gehaald en zulks passend is Ie achten binnen het struc' 

luurplan 'OWO' ; 

b) in voorkomend geval toepassing ~u llen geven aan da Inzet van hel gron dverwervi!lgs· enlof 

kostenverhaalsinSlrumenlarium, ind ien panijen en het Samenwerkingsverband, danwel de ont· 

wikkelaars (enlo! NHN) daarom verzoeken; 

c) medewerking zul len verlenen aan het 101 stand brengen van E!en exploitatieovereenkomsl meI 

partij en enlof hel Samenwerl<ingsverband, danwel da onlwikkelaar (en NHN), gericht oP de ver· 

dere ontwikkeling en rea lisering van het bedrijventerrein c.a . Jaagweg. 

Oe in deze verklaring gehanteerd e te rmen hebben dezi/tfde betekenis als in bovenvermelde 

overee-nkomst. 

Aldus verklaard op 20 Juni 2007 te Middenbeemster 

Oe gemeente K0Qgenfand, ten deze ver1eganwoordl!ld door haar (waarnemend) burgemeesler, 

mw, drs, L. Sipkes. terzake handelend ter uitvoering van het beslu it van burgemeesler en wel, 

hoLJder$ d.d. 19·06·2007 
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Kogge nland 

VOLMACHT 

De (waarnemend) burgemeester van de gemeente Koggenland, mw. 
drs. L. Sipkes, volmachtigt de heer J.l . Wijnker, wethouder van de 
gemeente Koggenland , om de gemeente Koggenland te 
vertegenwoordigen bij het ondertekenen van de ·Verklaring bij de 
overeenkomst inzake ontwikkeling en realisering van het 
bedrijventerrein c.a. Jaagweg te Koggenland" , 

De gemeente Koggenland handelt terzake van de uitvoering van het 
besluit van burgemeester en wethouders van 19 juni 2007. 
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