
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zonnepark Noordbroek 
Lokaal initiatief in de gemeente Midden-Groningen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In samenwerking met duurzaam energiebedrijf Pure Energie, coöperatieve ontwikkelaar 
Bronnen van Ons en energiecoöperatie Duurzaam Menterwolde wil familie Ten Have op een 
van haar akkerbouwpercelen langs de Pastorieweg in Noordbroek een zonnepark realiseren. 
Wij vinden het belangrijk om de omgeving goed te informeren en te betrekken. Daarom 
vertellen wij u in deze folder graag meer over dit idee en de laatste stand van zaken. 

inwoners van Noordbroek georganiseerd.  De 

reacties op ons plan en de manier waarop wij dit 

samen verder met de omgeving willen oppakken zijn 

positief. Daarom willen we graag de volgende stap 

zetten: het plan samen uitwerken met de omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroep 

Om wensen, ideeën en belangen van de omgeving 

te laten doorklinken in het zonnepark willen we onder 

andere een werkgroep in het leven roepen. De 

bedoeling is dat deze werkgroep bestaat uit 

inwoners en vertegenwoordigers van maat-

schappelijke organisaties, die betrokken willen 

worden bij het zonnepark. In de werkgroep worden 

onderwerpen besproken als landschappelijke 

inpassing en ecologische inrichting van het 

zonnepark, de inrichting van het omgevingsfonds en 

mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap 

 

50% lokaal eigenaarschap  
De helft van het zonnepark is beschikbaar gesteld 

voor financiële participatie. Dat betekent dat 

inwoners en bedrijven straks via de lokale energie-

coöperatie Duurzaam Menterwolde mee kunnen 

doen. Hierdoor vloeit een deel van alle inkomsten 

van het zonnepark direct terug naar de lokale 

samenleving. Dit kan door de uitkering van 

rendement aan leden, maar ook via bijdragen van de 

energiecoöperatie aan lokale projecten. Het bestuur 

van de coöperatie gaat over de exacte invulling nog 

met haar leden in gesprek.   

 

 

 

 

Het idee 
Net als veel inwoners van Noordbroek heeft ook 

familie Ten Have te maken met de aardbevings-

problematiek en staan zij achter het besluit van het 

kabinet om de gaswinning in de provincie Groningen 

af te bouwen en uiteindelijk te stoppen. Om dit te 

kunnen realiseren, zijn alternatieve bronnen van 

energie nodig. Familie Ten Have wil haar eigen 

verantwoordelijkheid daarin nemen en wil daarom 

graag een zonnepark van circa 38 hectare realiseren 

op eigen grond. Een belangrijk onderdeel van het 

plan is dat het zonnepark niet alleen duurzame 

elektriciteit opwekt, maar ook een meerwaarde heeft 

voor Noordbroek. 

 

Generatie overbruggen 

Daarnaast heeft de familie Ten Have geen opvolging 

in hun akkerbouwbedrijf. Door de komst van het 

zonnepark hopen zij een generatie te kunnen 

overbruggen, zodat hun kleinkinderen straks de 

keuze hebben om het boerenbedrijf voort te zetten. 

 

Samen aan de slag 
Familie Ten Have heeft zelf geen kennis van de 

ontwikkeling, bouw en beheer van een zonnepark. 

Daarom hebben zij in 2019 een overeenkomst 

gesloten met duurzaam energiebedrijf Pure Energie.  

Om het zonnepark lokaal te verankeren heeft Pure 

Energie de afgelopen maanden gesprekken gevoerd 

met energiecoöperatie Duurzaam Menterwolde en 

Bronnen van Ons. Dit heeft geresulteerd in het 

ondertekenen van een samenwerkingsovereen-

komst, waarbij wordt uitgegaan van een gelijk-

waardige samenwerking.  

 

Oog voor de omgeving 
Als initiatiefnemers van dit plan beseffen wij ons 

goed dat wij werken in de woon- en werkomgeving 

van anderen. Daarom vinden wij het belangrijk om 

de omgeving vroegtijdig te betrekken, in gesprek te 

zijn met en te luisteren naar de omgeving en (indien 

mogelijk) samen te zoeken naar oplossingen. In dat 

kader zijn reeds diverse gesprekken gevoerd met de 

omgeving, waaronder met de DorpsAdviesRaad 

(DAR), en hebben we een informatieavond voor alle  

 

“Het zonnepark moet bijdragen aan 
de natuur en meerwaarde hebben 
voor ons dorp Noordbroek.” 

- Familie Ten Have, grondeigenaar -  

 

Beoogde locatie zonnepark Noordbroek 

Om het zonnepark lokaal te verankeren heeft 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgevingsfonds 
Naast de mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap 

stellen wij voor de duur van 15 jaar een deel van de 

inkomsten beschikbaar aan de omgeving. Dit is 0,50 

euro per opgewekte megawattuur per jaar. De 

precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk van de 

hoeveelheid energie dat in een jaar wordt opgewekt. 

Het bedrag stellen we beschikbaar via een 

omgevingsfonds aan de omgeving. Wat de 

omgeving hier mee wil doen, bepaalt de omgeving 

grotendeels zelf. Het kan bijvoorbeeld gebruikt 

worden als bijdrage voor de aanleg van glasvezel, 

het verduurzamen van het buurthuis of het 

organiseren van sociale activiteiten. In de werkgroep 

bespreken we hoe het omgevingsfonds wordt 

ingericht en beheerd. 

 

Aandacht voor natuur en landschap  
De zonnepanelen komen in een veldopstelling te 

staan, waarbij alle panelen gericht zijn op het zuiden 

en ruimte tussen de rijen zit. Hierdoor kan er 

voldoende licht en regenwater op de bodem komen, 

waardoor de impact op de bodemkwaliteit beperkt 

blijft en ondergroei mogelijk is.  

 

Landschappelijke inpassing & ecologische inrichting 

Daarnaast kijken wij op basis van lokaal beleid en 

onderzoek welke kernkwaliteiten het landschap 

heeft en hoe het zonnepark kan worden ingepast in 

de omgeving. Daarbij kijken wij ook naar mogelijk-

heden om de lokale natuur- en leefomgeving van 

insecten en vogels te versterken. Denk aan de 

aanplant van struiken, plaatsing van bijenkorven, 

inzaaien van bloemmengsels en creëren van 

nestgelegenheden. Dit doen wij in overleg met de 

omgeving en lokale natuur- en milieuorganisaties.  

 

   

 

 
“Het is belangrijk dat de omgeving 
bij duurzame projecten vanaf het 
begin kan meepraten en meedoen.”  

 

- Michiel Mulder, projectleider Bronnen van Ons - 
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Gedragscode Zon op Land 

Deze werkwijze sluit aan bij de Gedragscode Zon op 

Land van brancheorganisatie Holland Solar, die o.a. 

is getekend door Greenpeace, Natuurmonumenten, 

NMF, Vogelbescherming, Energie Samen en de 

vereniging van omwonenden van energieprojecten 

NLVOW. In de gedragscode is vastgelegd dat een 

zonnepark moet bijdragen aan het landschap en de 

ecologische waarden in het gebied. In de praktijk 

betekent dit dat minimaal 25% van zonnepark 

onbedekt blijft. Ook is afgesproken dat de omgeving 

vanaf het eerste begin wordt meegenomen in de 

keuzes over het plan, het ontwerp, de 

landschappelijke inrichting en de mogelijkheid 

financieel te participeren. 

 

Gemeentelijk beleid 
Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad van 

Midden-Groningen het beleid zonneparken 

vastgesteld. Het beleid is bedoeld als ruimtelijk 

toetsingskader voor het beoordelen van aanvragen 

voor zonneparken. In het beleid staat o.a. dat 

grootschalige zonneparken (> 5 ha) in een beperkt 

deel van de gemeente onder voorwaarden worden 

toegestaan. Hiervoor zijn  kansrijke zoekgebieden 

aangewezen. Daarnaast zijn draagvlak en 

(financiële) participatie belangrijke voorwaarden bij 

het verlenen van medewerking aan initiatieven.   

 

Raakvlakken zonnepark versus beleid 

 Zonnepark ligt in de kansrijke zoekzone 

Het zonnepark valt deels binnen de kansrijke 

zoekzone langs de N33. Doordat het zonnepark 

iets verder van de weg afligt, blijven de 

belangrijke doorzichten vanaf de N33 in stand. 

Ook gaat het zonnepark niet ten koste van 

bestaande structuren in het landschap zoals 

kavelstructuren, houtsingels en sloten. 

 

  

 

Hebt u een vraag, opmerking of suggestie voor ons? 

Stuur dan gerust een e-mail naar 

info@zonneparkeendracht.nl. of neem telefonisch 

contact op Maureen Bekke, via telefoonnummer  

053 - 434 1200. We horen graag van u!   

 

 

Zonnepark Noordbroek is een idee van familie Ten 

Have in samenwerking met duurzaam energiebedrijf 

Pure Energie, coöperatieve ontwikkelaar Bronnen 

van Ons en energie-coöperatie Duurzaam 

Menterwolde.  

www.zonneparknoordbroek.nl  

 

“Lokaal eigenaarschap vergroot de 
betrokkenheid van inwoners bij 
lokale, duurzame projecten.”  

 
- Jan Hoogstra, voorzitter Duurzaam Menterwolde - 

 Project door en voor de lokale omgeving 

Onder het motto ‘van buiten naar binnen’ hecht 

de gemeente grote waarde aan initiatieven die 

vanuit de samenleving komen. Dit initiatief komt 

vanuit de gemeenschap en wordt breed 

gedragen in het dorp Noordbroek. Ook wordt de 

omgeving nadrukkelijk betrokken bij de 

uitwerking van het plan voor het zonnepark. 

 

 Koppelkansen met biodiversiteit 

Het zonnepark in agrarisch gebied biedt ook 

koppelkansen met natuurwaarden en beheers-

maatregelen (zoals weidevogelbeheer en 

bloemrijke akkerrandenregelingen). 

  

 

Financiële participatie wordt maximaal 

conform beleid ingevuld: 

 

 50% Lokaal Eigenaarschap 

Energiecoöperatie duurzaam Menterwolde geeft 

met hulp van Bronnen VanOns vorm aan de 

invulling van het 50% lokaal eigenaarschap van 

het park. 

 

 Omgevingsfonds 

Ook stellen Pure Energie en Energiecoöperatie 

duurzaam Menterwolde een deel van de 

inkomsten uit het zonnepark beschikbaar aan 

de omgeving via een omgevingsfonds. 

 

 Sociale- en arbeidsparticipatie.  

De initiatiefnemers willen ook invulling geven 

aan sociale- en arbeidsparticipatie en gaan 

samen verkennen of dit mogelijk is bij de 

aanleg, het beheer en onderhoud van het park. 

 

 Mogelijkheid tot afnemen van groene stroom  

De initiatiefnemers gaan de omgeving de 

mogelijkheid bieden om stroom af te nemen uit 

het park. Dit kan door het stroomcontract te 

beleggen bij een partij die de stroom kan 

doorzetten naar de omwonenden.   

 


