
Verklaring (biilage 1) bij afsprakenkade( inzake ootwikkeUng en reafisering van hel 

hedrijventerrein c.a. Jaagweg le Koggenland 

Hiefbij verklaart de gemeente Koggenland dalzij en haar organen: 

a) de benodigde publiekrechtelijke medewerkill9 luI/en verlenen san de verdare onlwikkeling en 

realisering van hal bedrijventerrein C.s. Jaagweg, zoals dat bJijkl uil de door partijen • in overleg 

mal de gemeenle . op Ie stellen stedenbouwkundige sche!s met belrekking lot de planologische 

invulling van hel Plangebjed. en mits daarbij de minimala ambities in de VOlm van 15% ruimte· 

wlnst.10% toepassing van duurzame energle en 50 ha groene in passing als verder nadar aan· 

gegeven in het Plan van aanpak. worden gehaald en lulks passend is te achten binnen hel struc

luurplan ·OWO·; 

b) In voorkomend gaval toepassing luI/en gaven aan de Inzet van het grondvefwervings- en/of 

kostenverhaa!sinslrumentarium, indien partijen en hel Samenwerkingsverband, danwel de onl· 

wikketaars (en/ot NHN) daarom verzoeken; 

c) medewerking lullen verlenen aan hel tot stand brengen van ean exploilatieovereenkomst met 

partijen en/of het Samenwerkingsverband. danwel de oolwikkelaar (en NHN). gericht op de ver" 

dare Ofllwikkeling en realisering van hel bedrijventerrefn c,a. Jaagweg. 

De in deze verklaring gehai1leerde IEHmen hebben dezelfde belekenis als in bovenvermerde 

overeenkomst 

Aldus vetklaard op 20 jUl1i 2007 te Middenbeemste{ 

De gemeente Koggenlafld.len deze verlegenwoordigd door haa( (waarnemend) burgemeeslel, 

mw. diS. L. Sipkes. terzake handelend ter uitvoering van het besluil van burgemeester en wet

houders d.d. 19·06-2007 
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VOLMACHT 

Oe (waamernend) burgemeester van de gemeente Koggenland, rnw. 
drs, L. Sipkes, volmachtlgt de hear J.T. Wijnker, wethouder van de 
gerneente Koggenland, am de gemeente Koggenland te 
vertegenwoordigen bij het ondertekenen van de "Verl<laring bij de 
overeenkomst inzake ont...v1kkeling en realise ring van het 
bedrijventer(ein c,a. Jaagweg fe K090enland" . 

De gemeente Koggenland handel! terzake van de uitvoerlng van het 
besluil van burgemeester en wethouders van 19 juni 2007. 

Kog Jiand, 19 ju -2~ 
. b ugerne ter rnw, dr~. L Slpkes 
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AANWEZIG L. Sipkes (waarnemend burgemeester), J.T. Wijnker (wethouder), J.G. Vriend (wethouder), 
J.P.A.J. Ursem (wethouder), N.H. Swel1engrebel (secretaris) 

NR. MANDAAT 2a 
OATIJM 14juni 2007 

REG1STRATIE NR. 

ONDERWfRP 	 Voorstel SG betr. verklaring bij de overeenkomst inz. Ontwikkeling en realisering van het 
bedrijventerrein ca Jaagweg te Koggenland. 

ADVIES Instemmen met ondertekening. 

BESLUfT Conform advies. 

BESLUITENLlJST COLLEGE 

SOORT STUKKEN Bespreekstukken 
AMP Openbaar 
WEEK 25 

PERIODE 13 tim 19 juni 2007 

Koggenland 



