23 juli 2021
Nieuwsbrief over Zonnepark Noordbroek
Met deze nieuwsbrief informeren de initiatiefnemers u graag over Zonnepark Noordbroek aan de
Pastorieweg. Alle nieuwsbrieven die we hiervoor hebben verstuurd, staan op de website.
Presentatie en verslag informatieavond
Op 12 juli 2021 hielden we in MFC de Noordsuythoeve een informatieavond over Zonnepark
Noordbroek. Er waren circa 25 á 30 bezoekers naar deze bijeenkomst gekomen. De presentatie die
op deze avond is gegeven en een verslag van de bijeenkomst staan op onze website. Klik daarvoor
hier. De stukken staan onder het kopje ‘Presentaties & Verslagen’.
Zelfde zonnepark, maar veel meer duurzame elektriciteit
In 2019 begonnen we met het initiatief voor dit zonnepark. De stand van de techniek was toen dat
dit zonnepark circa 28 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar kon opwekken. Inmiddels hebben
zonnepanelen zich razendsnel ontwikkeld. Zonnepanelen worden steeds efficiënter. Daardoor
schatten we nu in dat dit zonnepark circa 50 miljoen kWh per jaar kan opwekken.
Ter vergelijking: 50 miljoen kWh is evenveel als ruim 14.000 huishoudens per jaar verbruiken (bij een
verbruik van circa 3500 kWh per huishouden per jaar). Een andere vergelijking is dat in 2019 in de
gehele gemeente Midden-Groningen ruim 672 miljoen kWh werd gebruikt. Met circa 50 miljoen kWh
per jaar kan Zonnepark Noordbroek daarvan dus ruim zeven procent duurzaam opwekken.
Tijdens de informatieavond op 12 juli wees een alerte bezoeker ons erop dat onze website nog de
oudere gegevens toonde. Inmiddels hebben we onze website geactualiseerd. U vindt daar nog meer
(achtergrond)informatie over ons, het zonnepark, het lokaal eigendom en het omgevingsfonds.
Landschappelijke inpassing: we zijn benieuwd naar uw suggesties
Zoals toegelicht tijdens de informatieavond werken we aan een landschappelijk inpassingsplan. Dat
plan beschrijft hoe het zonnepark eruit komt te zien en hoe rekening wordt gehouden met het
landschap, omwonenden, naburige bedrijven en de natuur. We hebben een zogeheten
uitgangspuntenkaart laten maken. Die vindt u hier op onze website, onder aan die webpagina. Die
kaart toont op hoofdlijnen aan welk ontwerp we nu denken. Als u vragen, opmerkingen of suggesties
heeft over of voor deze landschappelijke inpassing, dan horen we dat graag. Dan kunnen we uw
vragen beantwoorden en onderzoeken we of uw suggesties kunnen worden verwerkt in het
definitieve plan. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze nieuwsbrief.
Vervolg
Als we het landschappelijk inpassingsplan klaar hebben, delen we dat weer met de omgeving – onder
andere via onze website en nieuwsbrief.
Contact
Coöperatieve vereniging Duurzaam Menterwolde, Bronnen VanOns, Familie Ten Have en duurzaam
energiebedrijf Pure Energie zijn gezamenlijk de initiatiefnemers van Zonnepark Noordbroek. Voor
vragen, opmerkingen of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen via
info@zonneparknoordbroek.nl. Verder kunt u bellen met Harm Loer van coöperatie Duurzaam
Menterwolde via 06 - 51711245. Via onze nieuwsbrief en website houden we u op de hoogte van
Zonnepark Noordbroek.
Met vriendelijke groet,

Jan Hoogstra, voorzitter Duurzaam Menterwolde
Michiel Mulder, projectleider Bronnen VanOns
Henk Schoonvelde, projectleider Pure Energie
Familie Ten Have

