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Over PowerField

•PowerField

•Begonnen 2011

•Diverse projecten



Waar gaan we het over hebben

• Zonneparken 

•Beleid

•Aanleiding 

•Omschrijving van het plan

•Draagvlak & betrokkenheid

•Planning

•Afbeeldingen



Zonneparken

• Gerealiseerde zonneparken in Nederland

• Voorwaarden zonnepark
 Grondcontract
 Netaansluiting
 Vergunning
 SDE+ subsidie   

• Beleid provincie Groningen (vol ambitie op weg naar transitie) 
halverwege 2016 beleid vastgesteld 

• Beleid Hoogezand – Sappemeer; nota duurzaamheid 2012 

• Visualisatie van een zonnepark 



Bovenaanzicht



Zijaanzicht



Aanleiding



Het zonnepark Glastuinbouwgebied

• Gebied was bedoeld voor glastuinbouw

• Netaansluiting dichtbij 

• Aanééngesloten stuk grond  

• Zonnepark van 80 – 90 MWp mogelijk

• Energie voor 20.500 – 23.000 huishoudens

• Zuid opstelling



De locatie 



De locatie 



Ruimtelijke inpassing 

• Aan het zicht onttrekken 

• Een dijk / watergangen / haag 

• Groenzones 
 Bestaande zones blijven behouden langs de Langewijk    

(fietspad) en worden mogelijk verdicht

 Bij het Achterdiep Noordzijde wordt een deel van de locatie 
niet ingevuld, dit blijft een ‘groenstrook’. (Afstand tot het 
zonnepark)



Bouwtekening



Draagvlak & betrokkenheid

• Zonnepark van en met de omgeving; draagvlak & 
betrokkenheid

• Participatie mogelijk tegen gunstig rentetarief 

• Lokaal fonds voor initiatieven in buurt / gemeente 

• In samenspraak met omgeving tot een goede ruimtelijke 
inpassing komen

• Eigen ideeën!! 

• info@powerfield.nl

mailto:info@powerfield.nl


Planning / procedures

• Project in planfase

• Momenteel in overleg met de provincie Groningen en 
gemeente Hoogezand – Sappemeer welke procedures te 
volgen

• Bouw ½ - 1 jaar 

• Aansluiten op het net 1,5 á 2 jaar 

• Beoogde datum operationeel; 2018 / 2019



Operationeel 

• Schapen op de locatie

• Groene stroom

• Na 25 jaar in originele staat opleveren



Afbeeldingen 



Afbeeldingen 



Afbeeldingen 



Afbeeldingen



Afbeeldingen



Samengevat 

• Het zonnepark, stroom voor 21.000 huishoudens 

• Draagvlak & betrokkenheid; van en met de omgeving, 
 Participatie 

 Lokaal fonds  

Meedenken 

• 2018 / 2019?

• info@powerfield.nl

mailto:info@powerfield.nl


Zonnepark Glastuinbouwgebied 

Gemeente Hoogezand - Sappemeer 

Vragen?



Conclusies en aanbevelingen

Op 23 februari 2016 is er een avond geweest voor de aanwonenden en zijn 
de plannen besproken.
- Aanwonden geven aan geen hekwerk te willen langs de kant van de 

aanwonenden, een gracht met / zonder dijk heeft de voorkeur 
- Rekening houden met bestaande flora en fauna, dit door bijvoorbeeld 

meer groenstroken aan te brengen (flora en fauna onderzoek moet nog 
gedaan worden)

- Aanwonenden hebben aangegeven het fonds in te willen zetten voor een 
jaarlijkse financiële vergoeding voor de aan / omwonenden (perceel 
gebonden)


