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Informatiedag Zonnepark Bredesteeg Nieuwendijk 
Maandag 16 juli 2020 
 
Tijd: 13.00 uur 
 
Aanwezig: 
De heer Y – PowerField 
Dhr. X 
 
Belangrijkste opmerkingen/bespreekpunten: 

• De heer X heeft de woning in november 2019 gekocht en bent hier in april 2020 komen wonen. De 

afgelopen maanden is de woning verbouwd. Meneer was niet op de hoogte (gebracht) van het lopende 

initiatief voor het zonnepark; 

• De heer X geeft aan niet op de zonnepanelen uit te willen kijken, maar wil ook geen hoge opgaande 

beplanting die de panelen maskeren (meneer wil liever geen panelen maar het uitzicht richting snelweg 

behouden); 

• De heer X is bezorgd dat het hekwerk, ondanks dat het beheerd zal worden, alsnog gaat begroeien met 

onkruid waardoor het uitzicht verdwijnt; 

• Op dit moment staat het inkoopstation/transformatorhuis in de noordwest hoek getekend, in het 

verlengde van de tuin. Meneer heeft aangegeven dit niet wenselijk te vinden; 

• Bij heftige regenval loopt het water vanaf de Rijksweg de tuin in / terras op en vanaf daar in de sloot; 

• De heer Y van PowerField heeft nog aangegeven dat de behandelend ambtenaar (mevrouw Z) graag in 

gesprek gaat om vragen te beantwoorden, als daar behoefte aan is. Haar email-adres 

is m.elsevier@gemeentealtena.nl. Het telefoonnummer is 0183 516 834. Mocht u hier behoefte aan 

hebben, dan wil ik u verzoeken zelf contact met haar op te nemen. 

  

Aanvullende reactie vanuit PowerField: 

• We proberen altijd een plan te maken dat aan zoveel mogelijk wensen tegemoet komt, waarbij de 

businesscase natuurlijk wel haalbaar moet blijven. Het inrichtingsplan dat er nu ligt, is dan ook 

opgesteld naar aanleiding van de gegeven input tijdens een informatieavond en individuele gesprekken. 

Ik begrijp dat u destijds nog niet woonachtig was op deze plek; 

• Het zonnepark nog kleiner maken aan de noordzijde is niet haalbaar, we kunnen daarin helaas niet 

meegaan in uw verzoek; 

• Het zonnepark dient goed onderhouden te worden (juist ook vanuit verzekeringsoogpunt). Dit geldt ook 

voor de zone rondom het zonnepark; het hekwerk zal daarbij ook goed onderhouden worden en 

worden vrijgehouden van beplanting. Dit is daarnaast ook een verzoek vanuit andere omwonenden (de 

eigenaren van de bedrijfspanden willen ook graag dat er maximaal zicht blijft vanaf de snelweg op de 

bedrijfspanden. Daarom is de hoogte van de panelen bijvoorbeeld ook verlaagd naar 1,5 meter). Omdat 

het hekwerk op 10 cm van de grond wordt geplaatst, is dit ook praktisch goed te beheren (met een 

bosmaaier kun je goed onder het hekwerk door komen en daar grassen wegmaaien); 

• In overleg met het waterschap en de gemeente realiseren wij extra ruimte voor waterberging. Het 

hemelwater dat vanaf de Rijksweg uw tuin/terras in loopt, kan in de toekomst beter worden afgevoerd 

richting ons terrein en daar vastgehouden worden. Wij gaan er vanuit dat dit voordelig is voor uw 

situatie; 

• Het transformatorhuis zou precies achter uw tuin worden geplaatst; ik heb dit intern besproken en 

willen en kunnen daarin wel gehoor aan uw verzoek geven; we zullen het transformatorhuis naar het 

zuidoosten verplaatsen (richting snelweg). 
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