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Betreft: Compensatie  
 
 
Geachte heer/ mevrouw, 
 
Op 6 februari 2018 heeft een inloopavond plaatsgevonden waarin wij u de gelegenheid hebben 
geboden om mee te denken over de invulling van de zuidzijde van het zonnepark. Tijdens de 
inloopavond werd duidelijk dat bij verschillende mensen onduidelijkheid bestaat over de compensatie 
die wij aanbieden aan direct omwonenden van het zonnepark. In deze brief willen wij daar 
duidelijkheid over geven en vragen wij u om een voorkeur uit te spreken over de vorm van 
compensatie die u wenst.  
 
Compensatie 
Eerder hebben wij u bericht dat de vergunningen door de gemeente en provincie zijn goedgekeurd en 
de laatste stukken nu bij de Raad van State liggen. Onderdeel van de vergunningen is dat aan de direct 
aanwonenden van het zonnepark compensatie wordt aangeboden. Gezien de locatie van uw perceel 
en het zicht vanaf uw woning op het zonnepark willen wij u compensatie aanbieden na het 
onherroepelijk worden van de vergunningen.  
 
De compensatie die wij u gaan aanbieden heeft een omvang van EUR 2.000 en kan in drie 
verschillende vormen aan u worden verstrekt:  
 

o Deelname in de postcoderoosregeling voor zonnepark Sunbrouck.  
Op basis van uw jaarlijkse verbruik bepaalt u hoeveel panelen u in het zonnepark wilt 
afnemen. Per paneel wordt EUR 99,- voor u betaald. Daarvoor doet u 25 jaar mee in het park. 
Powerfield neemt de kosten van uw deelname in het zonnepark voor haar rekening. Een 
eventueel positief verschil tussen de kosten van deelname en het compensatiebedrag van 
EUR 2.000 wordt naar uw bankrekening overgemaakt. Een toelichting op deelname in het 
zonnepark van Sunbrouck kunt u vinden op hun website: www.sunbrouck.nl 

o Door het laten verduurzamen van uw woning voor het compensatiebedrag. Powerfield 
vergoedt de kosten rechtstreeks aan de aannemer die de verduurzaming voor u uitvoert. 

o Overmaking van het compensatiebedrag op uw bankrekening.  
 
 
 
 

http://www.powerfield.nl/
http://www.sunbrouck.nl/
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Uw voorkeur 
Graag vernemen wij van u welke van de bovenstaande drie vormen uw voorkeur heeft. Wij kunnen u 
op basis daarvan een gepast voorstel doen na het onherroepelijk worden van de vergunning. U kunt 
uw voorkeur bekend maken door een mail te sturen naar middengroningen@powerfield.nl, vermeld u 
hierbij uw persoonsgegevens, uw woonadres en uw voorkeur. Tevens kunt u dit per post kenbaar 
maken door een brief met uw gegevens en voorkeur te sturen naar: Powerfield, Hogedijken 25, 9101 
WV Dokkum.  
 
Meer weten? 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via middengroningen@powerfield.nl of via 
https://www.powerfield.nl/projecten/midden-groningen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Symen Jellema  
Directeur PowerField  
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