
 

 
 
 

  
 

 
 

 

Participatieplan Stadskanaal 
 

Om geïnteresseerden en de omgeving te laten participeren, is het PowerField Participatie Principe 

bedacht. Hierbij laat PowerField de omgeving op meerdere manieren mee participeren in het 

zonnepark. Daardoor wordt het park in onderlinge samenhang ontwikkeld. Op deze wijze worden niet 

alleen de lasten maar ook de lusten gedeeld. Daartoe wordt op de volgende wijze geparticipeerd: 

 

1. Participatie in de planvorming; 
2. Financiële participatie door schenking aan een Gebiedsfonds; 
3. Financiële participatie door korting op zonnepanelen; 
4. Financiële participatie middels de te betalen bouwleges; 

 

Ad 1. Participatie in planvorming 

De eerste vorm van participatie is in de planvorming. Al in een vroegtijdig stadium betrekt PowerField 

omwonenden in de plannen. In de gevallen dat er burgerwoningen rondom het plangebied staan, zal 

PowerField met deze partijen in gesprek treden om wensen en behoeften te bespreken en de plannen 

daarop aan te passen. Daarnaast treedt PowerField bij voorkeur ook in overleg met lokale 

belangenverenigingen. Deze partijen staan veelal objectiever tegenover initiatieven in de omgeving en 

zijn daarnaast de oren en ogen van de lokale gemeenschap.  

 

Stadskanaal 

Voor het zonnepark Stadskanaal is begin april een inloopavond georganiseerd om de omgeving op de 

hoogte te brengen van de plannen. Op deze avond zijn visualisaties getoond van het zonnepark en was 

er de gelegenheid tot het stellen van vragen. Verder was er een landschapsarchitecten aanwezig  om 

de landschappelijke inpassing nader uit te werken. De inbreng van omwonenden op deze inloopavond 

is waar mogelijk meegenomen in het uiteindelijk ontwerp van het zonnepark. Daarnaast is begin mei 

een bijeenkomst geweest met een selectie van bewoners, de wijkraad, Lefier, de gemeente en 

Powerfield waarin de bevindingen van de avond gedeeld zijn.  

 

Ad 2. Financiële participatie door schenking aan het Gebiedsfonds 

Grondhouding van PowerField is dat zij graag een bijdrage levert aan de lokale gemeenschap. PowerField 

draagt ook graag financieel bij aan de lokale gemeenschap. Zo willen wij een deel van de baten terug 

laten vloeien in de lokale gemeenschap. Dit kan enerzijds door eenmalig een bedrag van (nader te 

bepalen) of jaarlijks een bedrag van (nader te bepalen) te schenken aan bijvoorbeeld een lokaal 

duurzaamheidsfonds of Lokaal Belang. Op deze wijze dragen deze schenkingen bij aan het woon- en 

leefklimaat en de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. 

 

  



 

 
 
 

  
 

 
 

 

Stadskanaal 

De gemeente Stadskanaal streeft naar een samenwerking met producenten van duurzame energie 

waarbij de producent (ook) oog heeft voor het gebied. In de gebiedsvisie “Stadskanaal op zon” is 

uiteengezet dat een Gebiedsfonds wordt opgericht waaraan producenten financieel aan voornoemde 

doelstelling bijdragen. Het fonds wordt beschikbaar gesteld aan een stichting. De stichting zal bepalen 

waar het geld aan uitgegeven kan gaan worden. PowerField heeft geen zeggenschap in dit fonds.  

 

PowerField zal voor aanvang van de bouw van het zonnepark een bedrag van € 750.000 storten in het 

Gebiedsfonds. 

 

Doel van het fonds is om initiatieven rondom het zonnepark te ondersteunen en hiermee de omgeving 

mee te laten profiteren van de komst van het zonnepark. 

 

Ad 3. Financiële participatie door korting op zonnepanelen  

PowerField ontwikkeld hoofdzakelijk grondgebonden zonneparken. Daarnaast vindt PowerField het ook 

van belang dat beschikbare daken ingezet worden voor het opwekken van duurzame energie. Daarom 

biedt Powerfield bewoners van wijken waar wij zonneparken ontwikkelen de mogelijkheid om met een 

korting zonnepanelen op het eigen dak aan te schaffen.  Daarnaast biedt Powerfield de mogelijkheid om 

te investeren in het zonnepark. Dit tegen een gunstig rendement.  

 

Stadskanaal 

Voor inwoners van Stadskanaal Noord die willen investeren in zonnepanelen (met toebehoren) op hun 

eigen dak biedt PowerField aan om met een korting panelen aan te schaffen. Na het onherroepelijk 

worden van de vergunning zullen wij hier lokaal aandacht aan geven.  

 

Ad 4. Financiële participatie middels te betalen bouwleges en OZB 

Om het zonnepark te kunnen realiseren is een omgevingsvergunning nodig. Voor deze 

omgevingsvergunning dienen leges te worden te betaald. In veel legesverordeningen is een vast 

percentage opgenomen voor het te bepalen bedrag aan bouwleges. In sommige gevallen is voor dit te 

betalen bedrag een plafond ingesteld. Omdat met de realisatie van het zonnepark een fors bedrag 

gemoeid is, hangt hier veelal ook een hoog bedrag aan bouwleges vast. Dit bedrag overschrijdt daardoor 

vaak de door de gemeente gemaakte kosten, waardoor een surplus ontstaat. Dit surplus wordt 

toegevoegd aan de gemeentelijke financiën waardoor het uiteindelijk weer ten goede komt van de lokale 

gemeenschap. Gedurende de looptijd van het zonnepark is PowerField OZB verschuldigd aan de 

gemeente. Dit houdt in dat de gemeente gedurende de looptijd extra inkomsten ontvangt.  

 

Stadskanaal 

De realisatie van het zonnepark betekend voor de gemeente Stadskanaal extra inkomsten in de vorm 

van Leges en OZB.  


