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Jaco van Leeuwen | PowerField

Van: Henk Kloen <H.Kloen@bugelhajema.nl>
Verzonden: dinsdag 11 september 2018 09:39
Aan: Hermien Kerperien; Jaco van Leeuwen | PowerField
Onderwerp: FW: Vogelvriendelijke inrichting Zonnepark Van Boekerenweg Stadskanaal

Ter info, klinkt goed van dhr. Van Klinken 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Henk Kloen 
Ecoloog      

Klik hier met de rechtermuisknop of houd inged rukt als u afbeeldingen wilt do wnloaden. Ter bescherming  van  uw privacy wordt deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.

  Utrechtseweg 7 
3811 NA Amersfoort   T: 033-4656545 

M: 06-11417217 

Klik hier met de rechtermuisknop of houd ingedrukt als u afbeeldingen wilt downloaden. Ter bescherming van uw privacy wordt deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.

 

 

Van: Klinken A.C. van [mailto:A.C.van.Klinken@provinciegroningen.nl]  
Verzonden: dinsdag 11 september 2018 08:15 
Aan: Henk Kloen 
Onderwerp: RE: Vogelvriendelijke inrichting Zonnepark Van Boekerenweg Stadskanaal 
 
Moi Henk, 
 
Volgens mij heb je accuraat onze opmerkingen verwerkt; bedankt! 
 
Groeten, 
 
 
Alco 
 

Van: Henk Kloen [mailto:H.Kloen@bugelhajema.nl]  
Verzonden: maandag 10 september 2018 17:23 
Aan: Klinken A.C. van <A.C.van.Klinken@provinciegroningen.nl> 
CC: Jaco van Leeuwen | PowerField <jaco@powerfield.nl>; Hermien Kerperien <h.h.kerperien@bugelhajema.nl>; 
Bram Omon <B.Omon@bugelhajema.nl> 
Onderwerp: RE: Vogelvriendelijke inrichting Zonnepark Van Boekerenweg Stadskanaal 
 
Beste Alco,  
 
Hierbij zend ik je namens Powerfield het uitgewerkte plan voor akkervogelvriendelijke inrichting in en rond het 
zonnepark Van Boekerenweg Stadskanaal.  
Alleen bijlage 2, de indicatie van kosten van inrichting en beheer moet nog ingevuld. Powerfield sluit in ieder geval 
een overeenkomst met de gemeente Stadskanaal waarin ook verzorging van het beheer wordt vastgelegd. 
We gaan er van uit dat met dit plan de akkervogels vooruit zullen gaan en  de provincie geen zienswijze met 
betrekking tot effecten op natuurbescherming zal indienen.    
Als er nog vragen zijn kun je uiteraard contact opnemen,  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Henk Kloen 
Ecoloog      

16 oktober 2018

U383
gewaarmerkt
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Klik hier met de rechtermuisknop of houd inged rukt als u afbeeldingen wilt do wnloaden. Ter bescherming  van  uw privacy wordt deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.

  Utrechtseweg 7 
3811 NA Amersfoort   T: 033-4656545 

M: 06-11417217 

Klik hier met de rechtermuisknop of houd ingedrukt als u afbeeldingen wilt downloaden. Ter bescherming van uw privacy wordt deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.

 

 
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
Dit bericht is afkomstig van PowerField Realisatie & Exploitatie bv en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. PowerField 
Realisatie & Exploitatie bv is gevestigd te Dokkum (Handelsregister nr. 65968883). Dit bericht kan vertrouwelijke informatie 
bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, dan wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht en eventuele 
bijlagen te vernietigen. Meer informatie vindt u in onze disclaimer. 
This message is sent from PowerField Realisatie & Exploitatie bv and is intended only for use by the recipient. PowerField 
Realisatie & Exploitatie bv is a private limited company with its seat in Dokkum The Netherlands (Trade Register no. 65968883). It 
may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by reply e-mail 
and delete this message and any attachments. More information is in our disclaimer. 

  


