
Slochteren, 14 november 2019 
Inspreken agendapunt 11. Vaststelling beleid Zonneparken in Midden-Groningen. 
 

Geachte commissieleden, 

Mijn naam is Aagtje ten Have en we hebben als maatschap Ten Have een zienswijze op het beleid 
Zonneparken van de gemeente Midden – Groningen in verband met een idee voor een zonnepark op 
een van onze percelen aan de Pastorieweg te Noordbroek. Het betreft een akkerbouwperceel met 
natuurstroken is ruim 37 hectare groot en ligt gedeeltelijk in de aangewezen zone langs de N33. 
 
Waarom kiezen we voor een zonnepark? 
We hebben geen opvolging in ons bedrijf en we hopen door dit zonnepark een generatie te kunnen 
overbruggen, waardoor onze kleinkinderen verder kunnen met ons akkerbouwbedrijf. Bovendien 
hebben we zeer forse mijnbouwschade aan onze boerderij. Daardoor zijn wij extra gemotiveerd om  
alternatieve bronnen van energie, zoals een zonnepark, te realiseren.  
 
Voorgesteld beleid 
In het voorgestelde beleid zonneparken is beperkt ruimte geven voor de realisatie van een 
zonnepark langs de N33, bij afritten en bij een dorp. Naar onze mening is hierdoor ons idee voor het 
zonnepark ruimtelijk niet mogelijk, tenzij onder ‘bij een dorp’ ook wordt verstaan dat de inwoners 
van een dorp ook participeren in het zonnepark.  
 
Daarom verzoek ik u uit te spreken dat dit laatste ook het geval is en daarmee ruimte te geven aan 
de verdere uitwerking van ons idee voor een zonnepark die gedragen wordt door de gehele 
omgeving. Dit licht ik graag nader toe.  
 
Samen met het dorp 
Onze wens is om een zonnepark samen met het dorp te realiseren. We willen de mensen in onze 
buurt mee laten participeren. Veel inwoners van Noordbroek kennen ons en weten dat we sociaal 
maatschappelijk betrokken zijn in het dorp. We zijn actief in het verenigingsleven en we verwachten 
een breed draagvlak vanuit het dorp. Vorige week zijn we bij alle omwonenden langs geweest en 
iedereen was positief over een zonnepark op deze plek. Daarnaast hebben we heel bewust gekozen 
voor een ontwikkelaar (Pure Energie) die samen met ons én de omgeving een zonnepark wil 
ontwikkelen.  
 
Omgevingsfonds 
Pure Energie geeft – voor de duur van 15 jaar - een deel van de inkomsten van het zonnepark aan de 
omgeving (ons dorp). In de regel is dit 0,50 eurocent per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar. 
De precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoeveel energie dat in een jaar wordt 
opgewekt. Het bedrag wordt via een omgevingsfonds beschikbaar gesteld. Ons dorp beslist zelf hoe 
dit geld wordt ingezet. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als bijdrage voor de aanleg van 
glasvezel, het verduurzamen van het dorpshuis of het organiseren van sociale activiteiten. 
 
Energiecoöperatie 
Met de energiecoöperatie uit Noordbroek BreNeCo hebben wij al langere tijd contact en hebben wij 
eveneens aangeboden om met hen samen te werken. De energiecoöperatie BrEneCo is tevens door 
Pure Energie op de hoogte gebracht van de plannen van het zonnepark en de mogelijkheden om mee 
te denken en mee te investeren. Dit is positief ontvangen, want Pure Energie zet in op een aandeel 
van 50% lokaal eigenaarschap. Wij zelf gaan ook mee investeren in BrEneCo. 
 
 



N33 
Wij zijn ook betrokken bij de werkgroep N33. Jelle van der Heide, projectleider van N33 Midden-
Duurzaamheid, was ook enthousiast om met ons samen te werken in het kader van de aanleg van de 
energieneutrale rijksweg N33 Midden. Ook al ligt het perceel niet aan een afrit, door het viaduct 
wordt het zonnepark geheel aan het oog van het dorp onttrokken. Daarnaast kan men vanaf de N33 
over het zonnepark heenkijken, waardoor het zonnepark geen afbreuk doet aan de openheid van het 
landschap en zichtlijnen. 
 
Natuur en biodiversiteit 
Een zonnepark en natuur zijn prima te combineren. Hier werken we graag aan mee. We zijn 
voorlopers op het gebied van toepassen van natuur op ons akkerbouwbedrijf. We zijn al jaren actief 
bezig met het behoud van de akkervogels en dit willen we continueren en uitbreiden bij het 
zonnepark. We willen het geheel omringen door struiken, waar dieren kunnen foerageren en 
schuilen. Dit levert een vriendelijk beeld op in het landschap. 
 
Als het zonnepark gerealiseerd mag worden, creëert dit de mogelijkheid om op de overige 100 
hectare akkerbouw nog meer invulling te geven aan natuur in combinatie met de akkervogels. Door 
diverse natuurmaatregelen op ons bedrijf, waaronder 15 % natuurareaal, zijn de leeuweriken, 
kwikstaarten, fazanten, velduil en grauwe kiekendieven volop aanwezig als broedvogels. Tijdens het 
ringen van de jonge vogels hebben wij veel mensen uit het dorp, van scholen en van onze 
zorgboerderij en van de provincie educatie kunnen geven over akkervogels. De Werkgroep Grauwe 
Kiekendief gebruikt de werkschuur op ons erf als uitvalsbasis. 
 
Tot slot 
Kortom, in onze ogen geeft een zonnepark op het perceel aan de Pastorieweg geen hinder. 
Daarnaast kunnen we door het zonnepark een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie en 
aan de leefbaarheid van de omgeving. Ook stelt het zonnepark ons in staat om het natuurbeheer op 
ons bedrijf voort te zetten als we een generatie moeten overbruggen. 
 
Daarom verzoek ik u ruimte te bieden in het beleid zonneparken om ons idee voor een zonnepark die 
gedragen wordt door de gehele omgeving mogelijk te maken. 
 

Met vriendelijke groet, 

Aagtje en Geuko ten Have 

 


