
Ontwikkelaar zonnepark langs A37 bij Hollandscheveld honoreert alle wensen 
van omwonenden. Tot gratis elektrische fietsen aan toe 

 

Hoogeveen wacht opnieuw een zonnepark. Aan de zuidkant van de A37 bij 
Hollandscheveld moet er eentje verrijzen van bijna 23 hectare. De ontwikkelaar willigt alle 
wensen en eisen van omwonenden in, tot gratis elektrische fietsen aan toe. 
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Het college van burgemeester en wethouders in Hoogeveen wil meewerken aan de aanleg 
van het zonnepark bij de Meerboomweg-Zuid, tussen Hollandscheveld en Nieuwlande. De 
vergunning ligt zes weken ter inzage. 
 

Akker 
 

Het huidige, open landschap wordt momenteel gebruikt voor het houden van paarden en als 
akker. In totaal kunnen er zo’n 91.000 panelen worden geplaatst. De stroomproductie 
bedraagt circa 18.000 MWh. Dat staat gelijk aan het jaarverbruik van 5600 gemiddelde 
huishoudens. 
 

Tegen de komst van zonneparken op landbouwgrond bestaat landelijk steeds meer 
weerstand. Ontwikkelaar PowerField uit Wormer is er alles aan gelegen om de vergunning 
zonder bezwaar en beroep te verkrijgen, zodat zonder vertraging met de aanleg begonnen 
kan worden. 
 

Lucratief 
 
De aanleg van zonneparken is voor solarbedrijven erg lucratief. PowerField heeft alle wensen 
en eisen van omwonenden gehonoreerd, blijkt uit de stukken. 
 

Zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is schenkt PowerField zeven omwonenden 
een gratis set van vijftien zonnepanelen, inclusief omvormer en installatie. 
 

Eigenaren van ruim tachtig recreatiewoningen op camping Tussen de Wieken kunnen 
voordelig een set van zes (999 euro) of acht (1199 euro) zonnepanelen op het dak 
geïnstalleerd krijgen. 
 

Korting 
 
Daarmee is de koek nog niet op. PowerField biedt omwonenden de mogelijkheid om de 
grond tussen hun huis en het zonnepark tegen gereduceerd tarief te kopen van de 
ontwikkelaar. Verder kunnen alle inwoners van Hollandscheveld en Nieuwlande korting 
krijgen op zonnepanelen die bij Powerfield worden gekocht. 
 

Plaatselijk Belang Hollandscheveld mag van de ontwikkelaar ook van het zonnepark 
meeprofiteren. De lokale belangenvereniging kan een bedrag van 15.000 euro tegemoet 
zien. En dorpshuis ’t Anker krijgt een zonnepaneleninstallatie aangeboden die het verbruik 
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dekt. Tot slot krijgt de naastgelegen camping Tussen de Wieken gratis vijf elektrische fietsen 
die aan gasten uitgeleend kunnen worden. 
 

Elektriciteitsnet van Meppel 
 

Het zonnepark bij Hollandscheveld moet aangesloten worden op het elektriciteitsnet van 
Meppel, zodat er lokaal ruimte blijft voor particuliere initiatieven. PowerField heeft daartoe 
een contract getekend met Enexis. 
 

De bouw van het zonnepark wordt, waar mogelijk, gedaan met lokale partijen, zo heeft de 
ontwikkelaar beloofd. PowerField moet de gemeente Hoogeveen ruim 45.000 euro aan leges 
betalen. 
  
  
  
 


