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Memo 

 
Notulist: M. Bosma   

    
Onderwerp: Zonnepark Stadskanaal   
Opmerking: Notulen driehoeksoverleg 1 mei 2018   
Datum: 
 

2 mei 2018   

 
Driehoeksoverleg Zonnepark Stadskanaal 
 
Programma 
Aanvang: 19.00 uur 
Waar: Semstraatkerk te Stadskanaal 
Aanwezig: M. Bosma (PowerField), J. van Leeuwen (PowerField), M. Knol (Gemeente Stadskanaal), Lefier, 
omwonenden en wijkraad. 
 
Gesprekspunten: 
 

- Toelichting gemeentebeleid 
- Onderzoek naar biovergister 
- Landschappelijke inpassing 
- Gebiedsfonds 
- Vervolgtraject 

 
Toelichting gemeentebeleid: 
 
In de Omgevingsvisie van provincie Groningen 2016-2020 biedt de provincie in het buitengebied ruimte voor 
zonneparken. Het te realiseren zonnepark in Stadskanaal ligt in een goedgekeurd gebied. 
Op basis van de eerste aanzet voor de visie is op 29 juni 2017 een discussiebijeenkomst georganiseerd. De 
uitkomst van deze bijeenkomst is gebruikt om tot een ontwerpvisie te komen. 
  
Over de ontwerpvisie is vervolgens op 7 december 2017 een informatiebijeenkomst gehouden.  
De ontwerpvisie heeft van 29 november 2017 tot en met 9 januari ter inzage gelegen voor het indienen van 
inspraakreacties. De terinzagelegging heeft geresulteerd in drie inspraakreacties. Op 15 januari 2018 is de 
ontwerpvisie in de opiniërende raadscommissie besproken. Hieruit is naar voren gekomen dat de doelstelling 
van 600 hectare afhankelijk is van de stand van de techniek en het zorgvuldiger is  om de doelstelling te 
formuleren in termen van energie-opbrengst. Na de realisatie van de eerste 200 hectare zonnepark zal de 
gemeente de balans opmaken. Hierbij kan tevens rekening worden gehouwen met de ontwikkeling van de 
techniek op het gebied van duurzaamheid. Het zonnepark van Powerfield aan de Van Boekerenweg is onderdeel 
van de 200 hectare.  
 
In de integrale gebiedsvisie “Stadskanaal op zon” is het buitengebied van de gemeente Stadskanaal opgedeeld in 
twee zones. De landschappelijke zone; bedoeld voor kleinschalige zonneparken voor eigen gebruik of in 
coöperatieve sfeer. En de zogenaamde oplaadzone. De oplaadzone is bedoeld voor grootschalige zonneparken. 
In beide zones dienen de parken te voldoen aan de landschappelijke en maatschappelijke inpassing. Met 
maatschappelijk inpassing wordt bedoeld dat voor een zonnepark-initiatief overtuigend maatschappelijk 
draagvlak moet bestaan.  
 

http://www.powerfield.nl/
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Onderzoek naar biovergister: 
 
PowerField heeft de heer ….., eigenaar van de biovergister benaderd, of er een mogelijkheid bestaat om de 
biovergister te verplaatsen. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat het financieel niet haalbaar is om een dergelijk 
traject in te starten. Wel is aangegeven door de bewoners dat de huidige subsidie wellicht over 5 jaar komt te 
vervallen en dat daarmee de biovergister zijn economische levensduur heeft bereikt. Tevens wordt er aangeven 
dat het ziekenhuis wellicht in de toekomst zal vertrekken. Ook dit zal een reden kunnen zijn dat de biovergister 
geen lange toekomst zal hebben. Dit zijn echter aannames en ligt buiten de invloed van PowerField. 
 
 
Landschappelijke inplanning: 
 
PowerField heeft de huidige tekeningen voorgelegd en aangegeven dat er overleg is geweest met de Werkgroep 
de Grauwe Kiekendief. Hieruit is het advies te gegeven dat er rekening gehouden dient te worden met diverse 
vogelsoorten die hun nesten in de slootwallen en het veld plaatsen. Maatregelen die PowerField hiervoor heeft 
genomen is een natuurvriendelijke oever met onderhoudspad, met een breedte van ca. 15 meter, die het 
zonnepark doorkruist. Tevens zal er rekening gehouden moeten worden met eventuele begrazing door schapen 
op het zonnepark. Dit om het broedseizoen van de diverse vogelsoorten niet te verstoren. Werkgroep de 
Grauwe Kiekendief heeft tevens aangegeven dat het te adviseren is bes-dragende struikgewas aan te planten die 
als voedselbron kan dienen voor de diverse vogelsoorten. 
 
Tijdens het driehoeksoverleg kwam tevens de suggestie om een loop-fietspad aan te leggen aan de noord-oost 
zijde van het zonnepark. Het is reeds de bedoeling om langs de noordzijde een pad aan te leggen die het bereik 
voor onderhoud dient te ondersteunen. PowerField zal onderzoeken of het mogelijk is deze onderhoudsroute 
vrij toegankelijk te maken. Op het eventueel aanleggen van een wandel-/fietspad werd niet door alle 
aanwezigen even positief op gereageerd. Tevens bestaat er de wens om het zicht op het park vanaf de 
Esdoornstraat aan het zicht te onttrekken doormiddel van beplanting, dit is inmiddels in gang gezet. De 
beplanting dient niet ten koste te gaan van het veenkoloniale landschap, horizon moet zichtbaar blijven. De 
beplanting dient passend te zijn in het landschap. In het ontwerp zal hier rekening mee worden gehouden. 
 
De overige vragen die gesteld zijn tijdens de inloopavond op donderdag 12 april, heeft PowerField met de 
aanwezigen besproken en waar mogelijk in het plan aangepast. 
 
Er werd nog aangedragen dat de informatieavond anders (gestructureerder) georganiseerd moet worden. 
Powerfield zal een verslag van de inloopavond op 12 april delen met de aanwezigen.   
 
Gebiedsfonds: 
PowerField is in gesprek met de gemeente over de hoogte van de bijdrage van Powerfield in het gebiedsfonds. 
Het is nog niet duidelijk hoe hoog deze bijdrage zal zijn of wanneer dit concreet zal worden. Deze bijdrage zal 
een eenmalige storting zijn die zal worden beheerd door een stichtingsbestuur. De aanwezigen vragen 
Powerfield en de gemeente hierin transparant te handelen en openheid van zaken te geven. 
 
Tijdens het driehoeksoverleg kwam sterk naar voren dat de omwonenden duidelijk inzage willen hebben hoe 
deze gelden worden verdeeld. Welke verhouding hiervan voor de buurt beschikbaar komt en hoeveel hiervan 
vrij inzetbaar is. De gemeente heeft aangegeven bewust op voorhand geen verdeelsleutel te willen hanteren. Dit 
punt blijft echter een zeer belangrijke wens van de buurtbewoners. Door de gemeente is toegezegd om het met 
de wethouder te gaan bespreken. 
 
Men gaf aan dat er meer draagvlak zal worden gegenereerd wanneer de gelden ten goede zouden komen aan 
lokale gemeenschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld het zwembad of renovatie / verduurzaming van de 
Semstraatkerk. Ook wordt er door de aanwezigen nagedacht over hoe de gelden op een andere manier voor de 
wijk gebruikt kan worden. 

http://www.powerfield.nl/
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Vervolg: 
Men heeft aangegeven dat de wens bestaat onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de voor en/of nadelen 
van het te realiseren zonnepark. De buurtvereniging wil hiervoor een buurtbijeenkomst gaan organiseren die 
medio september 2018 plaats zal vinden. PowerField heeft aangeboden om samen met geïnteresseerden het 
zonnepark te Veendam te bezoeken. Hiermee krijgt men de mogelijkheid om een zonnepark van dichtbij te 
bekijken. PowerField is dan ook bereid dit te organiseren wanneer men hier de wens voor uitspreekt.  
 
Tijdens het driehoeksoverleg hebben wij afgesproken dat PowerField het traject voor vergunningsaanvraag 
continueert om eventuele vertraging te vermijden. Hiermee hebben de aanwezigen begrip. Men wil echter eerst 
met de onafhankelijk adviseur spreken voordat men zich definitief uitspreken over het park. De gemeente vraagt 
betrokkenen of er niet gekoerst kan worden op een bijeenkomst voor de zomervakantie met de onafhankelijke 
adviseur, maar staat ook een zorgvuldig proces voor. 
 
PowerField zal op korte termijn een tweede inloopavond inplannen die voor een ieder beschikbaar zal wezen. 
Hier zal PowerField de huidige plannen en het vervolgtraject presenteren. Tevens hebben de omwonenden dan 
weer de mogelijkheid vragen te stellen en hun mening te uiten.  
 
Er wordt een publicatie geplaatst in Noarderproat door de wijkraad over het proces zonnepark. Gemeente heeft 
toegezegd met lijst te komen van onafhankelijke adviseurs vwb zonneparken.  
 
 

http://www.powerfield.nl/

