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Betreft: Uitkomst informatie avond zonnepark 
 
 
Beste meneer/ mevrouw, 

 

Op 6 februari was er een de inloopavond over het zonnepark Midden-Groningen. De bezoekers aan 

deze avond hebben meegedacht aan het ontwerp voor de landschappelijke inpassing van het park. Als 

betrokken gemeenteraadslid praten u in deze brief graag wel bij over het uiteindelijke ontwerp. Alle 

bewoners die een reactieformulier hebben ingeleverd hebben daar persoonlijk feedback op gehad. De 

bewoners die geen formulier hadden ingeleverd maar wel in de directe omgeving wonen hebben ook 

een brief ontvangen. Er is getracht om in het ontwerp aan zo veel mogelijk wensen te voldoen. Het 

ontwerp komt samen met een inrichtings- en beheerplan. In het beheerplan zijn de benodigde 

beheermaatregelen voor de komende dertig jaar beschreven om de kwaliteit van de inpassing te 

waarborgen op de langere termijn. Tenslotte geven we in deze brief inzicht in de vervolgprocedure.  

 

Het totale ontwerp in vogelvlucht 

Aan de zuidwestkant rond de bestaande kas wordt een grasmengsel gebruikt dat beperkt zaaiend is in 

verband met het verminderen van het risico op uitzaaien in de kas. Dat is conform de wensen van de 

eigenaar van deze kas. In een deel van de tussenzone tussen de tuinen van de woningen aan de 

Achterdiep Noordzijde en het zonnepark zal een bloemenmengsel worden gezaaid. Voor het hek wordt 

een dubbele singel geplaatst. Deze singel onttrekt het zicht op het zonnepark. Daar waar woningen zicht 

hebben op het zonnepark is deze singel dicht en ononderbroken. Verderop naar het westen is er een 

bosschage ingepland. Deze bosschage krijgt een beperkte hoogte voor de dubbele singel. Hiermee 

ontstaat een schuilplaats voor wild, bijvoorbeeld reëen, een expliciete wens van vele bewoners. Op de 

hoek Achterdiep NZ en de watergang Verlengde Winkelhoek zal doormiddel van bloemrijke grassoorten 

en aanplant van struweelachtigen een parkachtige ruigte ontstaan waarmee zowel qua zicht op het 

zonnepark als ecologische inpassing een mooie plek ontstaat. Ook deze inrichting is conform de input 

van de aanwonenden.  

  

http://www.powerfield.nl/


Powerfield Realisatie & Exploitatie 

 
 

 
  

 

 
 

  

PowerField Nederland 
Hogendijk 25 
9101 WV Dokkum 
www.powerfield.nl 
 
T: +31 (0) 84 430 0038 
E: info@powerfield.nl 

 

 

 

 

 

Download het volledige ontwerp via de https://www.powerfield.nl/project/midden-groningen  

 

Hoe nu verder? 

Het landschapsontwerp (inclusief inrichtings- en beheerplan) willen we laten toevoegen aan de stukken 

die horen bij de vergunning van de gemeente Midden-Groningen. Op 6 april houdt de Raad van State 

zitting. Daarbij is de vergunning onderdeel van de procedure. In de loop van mei wordt de uitspraak van 

de Raad van State verwacht. Als deze uitspraak positief is zullen de voorbereidingen voor de bouw dit 

najaar opnieuw opgestart worden.  

We houden u op de hoogte van het vervolg.  

 

 

Met vriendelijke groet 

Astronergy & Powerfield  
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