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korting door Powerfield

Geacht raadslid,
U heeft ons college op grond van artikel 50 van het Reglement van Orde
schriftelijke vragen gesteld inzake aanbieden van zonnepanelen met korting
door Powerfield. In deze brief geven wij u antwoord op de door u gestelde
vragen.

1.

Vraag: Bent u bekend met de advertentie in de Kanaalstreek?
Antwoord:
Ja, het college heeft hier kennis van genomen.

2.

Vraag: Klopt het dat de gemeente samen met het bedrijf Powerfield
afspraken gemaakt heeft om alle inwoners van Stadskanaal
zonnepanelen te leveren met korting?
Antwoord:
Dit klopt voorzover het gaat om het aanbieden ervan aan inwoners
van Stadskanaal Noord. Wij hebben overigens geconstateerd dat dit
aanbod nu ook geldt voor inwoners (en bedrijven) van de gemeente
Stadskanaal die wonen buiten Stadskanaal Noord.

3.

Vraag: Zo ja, kunt u ons informeren over de inhoud van deze
afspraken?
Antwoord:
Powerfield heeft een omgevingsvergunning ontvangen voor het
oprichten van een zonnepark aan de Van Boekerenweg te Stadskanaal.
Een van de aandachtspunten bij het verlenen van de vergunning was
de wijze waarop Powerfield participatie vorm gaf. Hoe dit door
Powerfield is ingevuld is omschreven op bladzijde 183 van de
Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de omgevingsvergunning van
juli 2018. In dit geval heeft Powerfield ervoor gekozen om de financiële
participatie onder andere vorm te geven door
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a.
h.

een storting in het gebiedsfonds te doen, en
inwoners van Stadsi<anaal Noord, die willen investeren in
zonnepanelen met toebehoren op hun eigen dak, aan te
bieden met korting zonnepanelen aan te schaffen.

Wij hebben ingestemd met de participatieparagraaf en de vergunning verleend.
De uitwerking van de participatie, bijvoorbeeld door het plaatsen van een
advertentie hierover, is verder aan Powerfieid.

Met vriendelijke groet,
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