PowerField 0
Aan de bewoner(s) van dit adres

Groningen, 3 augustus 2021

Betreft: update zonnepark Veendam in Borgercompagnie
Geachte heer/mevrouw,
Op 6 juli hebben wij een informatiebijeenkomst georganiseerd over de plannen die wij hebben voor een
zonnepark tussen Veendam en Borgercompagnie. Naar aanleiding van deze bijeenkomst en eerdere
gesprekken met omwonenden is besloten om het plan op een aantal punten aan te passen. In deze brief
lichten wij deze aanpassingen toe.

Landschappelijke inpassing
1 n het eerste ontwerp was de afstand van de weg Borgercompagnie tot aan het zonnepark 160 meter.
De afstand van de weg Borgercompagnie tot aan de panelen wordt aangepast naar 250 meter. De
randen rondom het hele zonnepark krijgen een natuurvriendelijke inrichting waarbij extra aandacht
wordt besteed aan het aantrekken van akkervogels in het gebied. De panelen worden afgeschermd met
een groene rand die het zicht op de panelen wegneemt. Daarnaast is gevraagd om veel groen toe
voegen met wandelpaden, doorkijkjes en bankjes. Het hekwerk zal uitgevoerd worden met houten
palen en gaas en rondom de velden met panelen geplaatst worden. Hierdoor blijft het voor groot wild
mogelijk om zich te verplaatsen rondom het zonnepark.

Participatie
Het profijt voor de omgeving bestaat uit vier onderdelen:
Beëindiging van de vergisters
De bijdrage aan omwonenden is uitgebreid. Omwonenden in een straal van 450 meter van het
zonnepark ontvangen €7.500, omwonenden van 450 meter tot 1 kilometer €2.500.
Een deel van het zonnepark komt in lokaal eigendom, dit kan door het oprichten van een lokale
energiecorporatie of door een bijdrage aan een gebiedsfonds
Inwoners van de gemeente Veendam krijgen 20% korting op de aanschaf van zonnepanelen,
inwoners van de gemeente Midden-Groningen die tot 2 kilometer van het zonnepark wonen
komen hiervoor ook in aanmerking.
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Op onze website hebben wij een pagina ingericht waar relevante stukken te vinden zijn:
www.powerfield.nl/project/borgercompagnie. Hier staat ook de presentatie van 6 juli. Daarnaast
hebben wij een aantal 3D visualisaties op laten stellen, deze visualisaties staan ook op deze pagina.
Tot nu toe hebben we slechts een aantal reactieformulieren ontvangen. Heeft u vragen, ideeën of
andere zaken die u met ons wil delen over het zonnepark dan kunt u ons dit laten weten door het
reactieformulier op de website in te vullen en deze te mailen naar info@powerfield.nl. of door het
contactformulier op de website in te vullen.
Wij zullen nog een inloopbijeenkomst organiseren waarin wij de nader uitgewerkte plannen gaan
presenteren. Hiervoor zal u vroegtijdig een uitnodiging ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Team PowerField
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