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In deze PDF staan de veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden van zonnepark Evenreiten. 

Deze vragen zijn gesteld tijdens de informatieavonden in Noordbroek op 16 en 22 juni 2021. 

Zonnepark Evenreiten is in ontwikkeling en door veranderende variabele kunnen de antwoorden 

op de onderstaande vragen van tijd tot tijd veranderen.  

 

Hoe groot wordt het zonnepark? 

 

Het plangebied is 53.5 hectare groot. Dit biedt ruimte voor ongeveer 40 hectare aan zonnepanelen 

en 13.5 hectare landschappelijke inpassing en de aan te leggen ‘weg’.  

 

In eerdere plannen is ook 73.5 hectare genoemd, dit getal is ontstaan door ook een noordelijk 

perceel bij het plangebied te voegen. In samenspraak met de gemeente is uiteindelijk besloten om 

het meest noordelijke perceel niet bij het plangebied te betrekken.  

 

Hoe hoog komen de zonnepanelen? 

 

Vooralsnog is het moeilijk om te zeggen hoe hoog de panelen precies komen. De ontwikkelingen 

van zonnepanelen gaan snel en wat nu geschikt lijkt kan over een aantal maanden alweer 

verouderd zijn. Wel worden de zonnepanelen níet hoger dan 2.30 meter, dit om het gevoel van 

openheid van het landschap in dit gebied te waarborgen.  

 

Wanneer komt de 3 miljoen beschikbaar? 

 

De genoemde 3 miljoen was berekend op basis van een zonnepark met de grootte van 73.5 hectare 

en met een SDE+ subsidie in 2021. Dit bedrag is berekend door medewerkers van de financiële 

afdeling van Solarfields en is gebaseerd op hoeveel het zonnepark kan dragen zonder dat het plan 

financieel onhaalbaar wordt. Nu de gemeente heeft besloten mee te willen werken aan een 

zonnepark van 53.5 hectare in plaats van 73.5 hectare, wordt deze 3 miljoen logischerwijs opnieuw 

berekend. Op dit moment is nog onduidelijk hoe hoog het beschikbare  bedrag precies wordt. 

 

Over het beschikbare geld worden duidelijke afspraken gemaakt met de gemeente. Vooralsnog 

lijkt het of het mogelijk is om dit bedrag beschikbaar te stellen zodra Solarfields het park financieel 

rond heeft. Dit moment vind meestal plaats kort voor de bouw van het zonnepark.  

 

Wanneer komt de weg er? 

 

Wanneer de weg wordt gebouwd is een taak van de gemeente. Solarfields stelt geld beschikbaar 

waarmee de weg kan worden aangelegd, waarna de gemeente verantwoordelijk is voor de verdere 

uitvoering van het plan. Hierbij worden duidelijke afspraken op papier gezet om te waarborgen dat 

de weg rond dezelfde tijd als het zonnepark wordt aangelegd.  

 

Hoeveel zonneparken komen hier terecht in ons gebied? 

 

Hoeveel, waar en wanneer zonneparken kunnen worden aangelegd staat beschreven in het 

beleidskader van de gemeente Midden-Groningen. Deze kan je vinden op de website van de 

gemeente Midden-Groningen.   
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Stel we halen een subsidiebedrag van 5,7 cent kunnen we dan 4 miljoen krijgen? 

 

Het is voor zonnepark Evenreiten financieel niet mogelijk om 4 miljoen beschikbaar te stellen voor 

een weg. Simpelweg omdat het project dit hoge bedrag niet kan dragen en het zonnepark er dan 

niet kan komen.  

 

Wat als er sprake is van een zeldzame vleermuis? Hebben we dan straks een weg 

die half af is?  

 

Tijdens het vergunningsproces wordt een uitgebreid ecologisch onderzoek gedaan naar de lokale 

flora en fauna. Hier wordt ook rekening mee gehouden in de inrichting van het zonnepark. Meestal 

is dit onderzoek voldoende om problemen met zeldzame diersoorten achteraf te voorkomen.  

  

Kunnen wij als omwonende voorwaarden opleggen aan de gemeente? Als wij 

hiermee akkoord gaan kunnen we dan afspraken maken dat er niks anders komt?  

 

Dit is een vraag die beter gesteld kan worden aan de gemeente. Hier kunnen wij als Solarfields en 

BrEneCo geen uitspraken over doen.  

 

Wordt de grond in oorspronkelijke staat terug gebracht?  

 

Ja! De grond wordt gepacht voor 30 jaar. Hierna wordt de grond weer in de oorspronkelijke staat 

terug gebracht en alle materialen van het zonnepark verwijderd en gerecycled.  

 

Wat zijn de consequenties als er een nieuwe wethouder komt? Gelden de 

afspraken die we maken dan nog?  

 

Deze vraag is gesteld voordat wethouder Jaap Borg zijn functie bij de gemeente Midden-Groningen 

heeft neergelegd. Op dit moment hebben wij dus te maken met de situatie waarin een nieuwe 

wethouder is aangesteld. De communicatie met de nieuwe wethouder verloopt vooralsnog soepel 

en heeft nog geen vertragingen of veranderingen van afspraken met zich mee gebracht.  

 

Zo’n groot zonnepark is wel veel gevraagd na al die windmolens die net zijn 

neergezet.  

 

Er veranderd veel in het landschap van Midden-Groningen, wij snappen dat dit vraagt ook wat van 

de inwoners. Deze veranderingen vinden plaats met oog op een duurzamere en schonere 

toekomst en lijken op dit moment noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen. Dit zonnepark valt 

binnen het zoekgebied aangegeven door de gemeente. Wij als Solarfields proberen zo veel 

mogelijk met de omgeving in gesprek te gaan om de impact van deze verandering in het landschap 

zo veel mogelijk te beperken. Mocht je ideeën hebben over hoe wij het zonnepark zo goed mogelijk 

kunnen ontwikkelen, dan horen wij graag van je.  

 

Wat gaan jullie doen met ecologie? Is er al een plan? Er zijn veel mogelijkheden.  

 

Bij elk zonnepark ontwikkelt  door Solarfields wordt op zijn minst 25% van het plangebied onbedekt 

gelaten. Dit biedt kansen voor de inrichting van het park met oog op de lokale ecologie. Vooralsnog 

zijn er een aantal onderzoeken gedaan naar de flora en fauna in het plangebied, hier kwam 

bijvoorbeeld naar voren er weide- en akkervogels aanwezig zijn op het plangebied. Samen met de 
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provincie is besloten 10% van het totale plangebied specifiek in te richten voor deze vogels. Hoe 

dit er precies allemaal uit gaat zien is in dit stadium nog onduidelijk. Op korte termijn start er een 

werkgroep ecologie, deze werkgroep buigt zich over de mogelijkheden van de landschappelijke 

inpassing en het versterken van de lokale ecologie. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn dan horen 

we het graag.  

 

Hoe komen we tot de landschappelijke inpassing? Wat is het proces?  

 

Landschappelijke inpassing is een belangrijk onderdeel in het ontwikkelen van een zonnepark. Er 

wordt dan ook met grote zorg en veel overleg een welgedragen plan ontworpen om zowel de 

belangen van de omwonenden, de flora en fauna en de ontwikkelaar te behartigen. Hierbij leveren 

de Provincie Groningen, de gemeente Midden-Groningen, de omwonenden en Solarfields 

uitgangspunten aan die ingaan op de landschappelijke inpassing. In meerdere maatwerksessies 

worden de landschappelijke en technische uitgangspunten afgewogen en besproken om zo tot 

een uiteindelijke gulden middenweg te komen voor alle partijen. Parallel aan deze 

maatwerksessies worden werkgroepen georganiseerd door BrEneCo. In deze werkgroepen 

kunnen omwonenden aangeven hoe ze het plangebied het liefste inrichten. Deze informatie wordt 

vervolgens door BrEneCO of Solarfields meegenomen in de maatwerksessies om op deze manier 

ook de belangen van de omwonenden te behartigen.  

 

Gaat landschap/ecologie/dure adviesbureaus ten koste van de 3 miljoen? 

 

Nee. Alle onderzoeken en adviezen uitgevoerd door externe partijen ten tijde van het 

vergunningsproces worden bekostigd door Solarfields.  

 

Wat is het tijdspad van de ontwikkelingen?  

 

Vooralsnog zijn we vanuit Solarfields druk bezig met het vergunningsproces van de Gemeente 

Midden- Groningen. Parallel hieraan is BrEneCo druk bezig met het omgevingsproces, dit houdt in 

dat alle inwoners de kans krijgen mee te denken in werkgroepen en op de hoogte gehouden 

worden door e-mails en informatieavonden. Een goed uitgevoerd omgevingsproces en draagvlak 

vanuit de omgeving zijn ook voorwaarden voor het verlenen van een vergunning vanuit de 

gemeente.  

 

Vanuit Solarfields is er urgentie om deze vergunning vóór oktober 2021 te krijgen. Dit omdat één 

keer per jaar subsidie kan worden aangevraagd voor de opwek van duurzame energie, en deze 

subsidiebedragen dalen elk jaar. Dit jaar gaat de SDE+ ronde open in oktober en op deze ronde 

willen wij met zonnepark Evenreiten graag aanspraak doen.  

 

Na de subsidieaanvraag duurt het een aantal maanden voordat er bericht komt of de subsidie 

verkregen is. Indien deze subsidie verkregen is wordt het begonnen met het voorbereiden van de 

bouw. De bouw moet vervolgens worden gestart binnen 5 jaar van verkrijgen van subsidie.  

 

Wanneer krijgen wij duidelijkheid?  

 

Op dit moment is er nog veel onduidelijk. Vanuit Solarfields en BrEneco proberen wij het hele 

proces duidelijk en transparant te houden voor de omwonenden en geïnteresseerden. Sommige 

vragen kunnen wij helaas nog niet beantwoorden en duidelijkheid kunnen wij nog niet altijd 

bieden. Zodra er veranderingen zijn of nieuws is wordt het via BrEneCo en Solarfields naar buiten 
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toe gecommuniceerd. Mocht je toch nog vragen of onduidelijkheid hebben, neem dan contact met 

ons op.  

  

Ik loop er tegenaan dat mijn privé zonnepanelen minder gaan opleveren door de 

aansluiting van een grote zonnepark. Enexis bevestigd dit. Wordt hier rekening 

mee gehouden?   

 

In de omgeving Midden-Groningen heeft Enexis zelf geen netcapaciteit meer beschikbaar. 

Zonnepark Evenreiten kan dus ook geen gebruik maken van de aansluitmogelijkheden van Enexis, 

hier hebben we op termijn wel een geschikte oplossing voor. Daarom is voor deze specifieke case 

op dit moment moeilijk te zeggen of de privé zonnepanelen minder gaan opleveren in relatie tot 

het nieuw aan te leggen zonnepark. 

 

Gaat de pot wel echt naar Noordbroek?  

 

Vanaf het begin is er gesproken over een bedrag wat naar Noordbroek gaat voor de aanleg van 

een weg. Vanuit Solarfields zijn wij ook groot voorstander van dat dit bedrag ook daadwerkelijk 

naar Noordbroek gaat en hier willen wij ook duidelijke afspraken over maken met de gemeente. 

Mocht de gemeente niet kunnen garanderen dat dit bedrag naar de weg gaat dan zullen wij niet 

doorgaan met dit zonnepark.  

 

Wordt het gebiedsfonds jaarlijks uitgekeerd of in een keer?  

 

Normaliter wordt er elk jaar een gebiedsfonds uitgekeerd. In dit geval wordt het bedrag voor het 

aanleggen van de weg naar voren geschoven en in een keer uitgekeerd. Als het bedrag wat 

beschikbaar is voor de weg, de kosten van de weg overstijgt dan zijn BrEneCo en Solarfields van 

mening dat (een deel van) het overige bedrag ook ten goede zal moeten komen aan Noordbroek 

in plaats van aan de gemeente.  

 

Is er een kans dat het misgaat?  

 

Zonnepark Evenreiten bevindt zich in het zoekgebied van het beleid van Midden-Groningen. Ook 

heeft de gemeente oren naar de koppelkans van het zonnepark en de weg. Dit leidt tot een 

aanzienlijke slagingskans van het zonnepark.  

 

En wat als het aanleggen van de infrastructuur en onderhoud meer kost?   

 

Het bedrag wat beschikbaar komt voor het aanleggen van de weg zal, met de kennis die we nu 

hebben, voldoende moeten zijn. Mocht dit onverhoopt toch niet voldoende zijn, dan gaan we 

hierover in gesprek met de provincie en de gemeente om te kijken wat er mogelijk is.  

   

Geeft een zonnepark hinder door bijvoorbeeld de schittering van de 

zonnepanelen?  

 

Voor de verkeersveiligheid en hinder voor de omgeving zou de weerkaatsing van de zon op het 

verkeer relevant kunnen zijn. Van lichtreflectie is geen sprake. De panelen worden onder een hoek 

van circa 10° geplaatst. Er is geen sprake reflectie, omdat door de hoek van inval en de hoek van 

uitval weerkaatsing van het licht altijd omhoog gericht zal zijn en er een grote afstand is tussen het 

zonnepark en weg.  Hierdoor zal er geen sprake zijn van onevenredige hinder van reflectie. 
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Waarom kloppen de kadastrale nummers niet met de vergunningsaanvraag?  

 

Op dit moment zijn de exacte kadastrale gegevens nog niet bekend zijn. Dit wordt pas aangepast 

op het moment dat alle gesprekken zijn geweest en alles kan worden aangeleverd bij de gemeente 

voor de vergunning.  
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