
   

 

   

  Raadsbrief 
 

 

 

 

 

Datum: 11 maart 2021 Verzenddatum: 19 maart 2021 

Behandeld door: 

Zaak: 

Bas Hollander 

2021-003812 

 

Mailadres: 

Portefeuillehouder: 

 

bas.hollander@midden-groningen.nl 

Jaap Borg 

 

    

Onderwerp: Raadsbrief beantwoording vragen zonnepark 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De SP-fractie heeft op 1 maart 2021 schriftelijke vragen gesteld vanwege plannen voor een 

zonnepark aan de Siepweg in Sappemeer.  

 

In week 8 van dit jaar bereikte de SP-fractie het nieuws dat er activiteiten zijn rondom de 

Laveiweg en Siepweg, beide te Sappemeer: namelijk het aanleggen van kabelverbindingen voor een 

Zonnepark nabij de Siepweg. Nadat de SP fractie gesproken heeft met een bezorgde inwoner en 

een brief over dit onderwerp heeft ontvangen (net als andere fracties), is men ter plaatse gaan 

kijken en heeft zij ons een aantal vragen gesteld. 

 

In deze raadsbrief zijn deze vragen opgenomen en door ons voorzien van een antwoord.   

 

Vraag 1: Op de website van Enexis kunnen we lezen dat deze werkzaamheden “de aanleg 

van een kabelverbinding voor het zonnepark Solar Proactive B.V. dat wordt gebouwd nabij Siepweg 

te Sappemeer” betreffen. 

a. Bent u bekend met deze werkzaamheden en  

a. Zo ja, kunt u aangeven waarom wij als raad niet zijn geïnformeerd?  

 

Antwoord:  De initiatiefnemer van het zonnepark heeft zonder overleg met de gemeente een 

aansluiting bij Enexis aangevraagd. De initiatiefnemer heeft wel al eerder een principeverzoek 

ingediend voor de aanleg van een zonnepark. Bij dit verzoek was nog geen netaansluiting 

aangegeven. De gemeente heeft ook nog geen standpunt ingenomen over dit verzoek. Het is niet 

gebruikelijk dat de raad wordt geïnformeerd over een netaansluiting. Dit kan namens het college 

worden afgehandeld.  
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Vraag 2. Bent u bekend met de plannen voor het ontwikkelen van een zonnepark in het 

gebied rondom de Siepweg? Dit gebied is begrensd door o.a. de Laveiweg en het Achterdiep NZ. 

a. Zo ja, wanneer worden wij als raad hierin meegenomen? 

 

Antwoord:  De initiatiefnemer heeft in overleg met de aanliggende kwekerijen als eerste een 

principeverzoek ingediend voor een zonnepark tussen de Siepweg en het Achterdiep. Dit verzoek 

voldeed aan het zoekgebied zoals opgenomen in het beleid dat door de raad op 28 november 2019 

is vastgesteld. Vanuit de omgeving is veel weerstand tegen dit plan ontstaan. Er is op 28 september 

2020 ook ingesproken bij de raad (door de heer van Mieghem). Ook zijn er nog gesprekken geweest 

tussen initiatiefnemer en een aantal bewoners. De pogingen van de initiatiefnemer om draagvlak 

voor dat zonnepark te genereren liepen op niets uit. Vervolgens is in overleg met de gemeente een 

andere locatie gezocht. De afstand tot de woningen is nu aanzienlijk groter. Als deze locatie 

haalbaar wordt geacht, wordt u daar op de gebruikelijke wijze over geïnformeerd. 

 

b. Zo nee, kunt u ons dan uitleggen waarom hier dan wel voorbereidende werkzaamheden 

worden uitgevoerd? 

 

Antwoord: De aanleg van de netaansluiting (kabel) staat geheel los van een eventuele 

vergunning voor een zonnepark. Zoals aangegeven heeft de initiatiefnemer, zonder te wachten op 

een standpunt van de gemeente over het zonnepark, een aansluiting aangevraagd. Geheel op eigen 

risico laat men deze nu aanleggen, zonder dat er al een vergunning is afgegeven voor een 

zonnepark. Om daadwerkelijk een zonnepark mogelijk te maken is een afzonderlijke aanvraag en 

procedure nodig. 

 

Vraag 3. Er is al vaak gezegd, geen draagvlak, geen zonnepark. Zie ook 

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/203712/Zonneparken-in-Midden-Groningen-Niet-in-mijn-straat-

wel-langs-de-N33  waarin Dhr. Borg reageert op al bekende initiatieven ‘Die maken volgens de 

wethouder geen kans als er geen draagvlak voor is’. 

a. Kunt u aangeven wat precies wordt bedoeld met draagvlak?  

 

Antwoord: Wij vinden het belangrijk dat bij de aanleg van zonneparken omwonenden in de 

directe omgeving voldoende zijn betrokken en hun reactie kunnen geven. Het is lastig om daarbij 

een exacte afstand tussen een zonnepark en een woongebied te benoemen. Vanwege het verschil 

in belang tussen de initiatiefnemers van zonneparken, ondernemers en bewoners zal het niet altijd 

lukken om voor iedereen een ultieme oplossing te bereiken. De gemeente heeft een taakstelling om 

ruimte te zoeken voor duurzame energieprojecten. Dit kan botsen met belangen van bewoners. 

Concreet is er in dit zoekgebied (dat aansluit op het tuinbouwgebied) een reële belangenafweging 

nodig tussen ruimte voor verduurzaming van de bestaande kwekerijen, de landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden en de bewoners van het Achterdiep. Als bewoners uiteindelijk het niet 

eens zijn met het standpunt van de gemeente staat er een traject van bezwaar en beroep open. 

 

b. En als er inderdaad blijkt dat er geen draagvlak is komt er dan inderdaad geen zonnepark? 

 

Antwoord: In ieder geval dient er een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen de 

belangen van de bewoners (woonomgeving) enerzijds en de verduurzaming van de bedrijven 

anderzijds. De door de omgeving ingebrachte argumenten worden dan afgewogen. 
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Vraag 4. Een handtekeningenactie van de Stichting platform Sappemeer Noord en Oost heeft 

handtekening van 260 omwonende gezinnen opgeleverd.  

a. Bent u het met ons eens dat dit voldoende reden is om te zeggen dat er geen draagvlak is 

bij de omwonenden? 

 

Antwoord:  Wij begrijpen de gedachte dat met 260 handtekeningen op een petitie er op het 

eerste oog geen draagvlak is voor een zonnepark in het gebied. Het maakt duidelijk dat het nodig is 

om kritisch naar de plannen te kijken en deze bij te stellen waar nodig. Zoals eerder aangeven 

heeft de gemeente een taak om ook haar beleid op het gebied van duurzaamheid uit te voeren. 

Naast de belangen van bewoners spelen in het gebied Sappemeer-Noord ook de belangen van 

(kwekerij)bedrijven die ruimte zoeken om te verduurzamen. Het is ook een taak van de gemeente 

om zich hiervoor in te spannen. Dat is in dit geval ook daadwerkelijk gebeurd en er is een advies 

afgegeven om niet verder te gaan met het plan tussen de Siepweg en het Achterdiep, maar een 

andere locatie te zoeken.  

 

Vraag 5. In onze gemeente én in de provincie Groningen is al ontzettend veel gedaan om bij 

te dragen aan de Regionale Energie Strategie (RES). Bent u het met ons eens dat wij inmiddels 

voldoende hebben bijgedragen? 

 

Antwoord: Nee. Het klopt dat onze gemeente, met een aantal zonneparken en een groot deel 

van het Windpark N33 binnen haar grenzen, ten opzichte van veel andere gemeenten in de 

provincie een grote bijdrage levert. De raad heeft in 2019 beleid voor zonneparken vastgesteld. 

Daarbij is aangegeven in eerste instantie mee te werken aan maximaal 600 hectare tot 2025, dit is 

inclusief alle vergunde zonneparken. Bij het bereiken van deze grens is er een ‘pas op de plaats’ 

om het beleid bij te stellen. Hierdoor kan ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen en 

inzichten. Tot dit bereikt is werken wij onder voorwaarden mee aan plannen die voldoen aan het 

beleid. Met de huidige (kansrijke) plannen die bij ons zijn ingediend wordt al circa 500 hectare 

bereikt. Deze verzoeken zijn nog niet allemaal beoordeeld en afgehandeld. U ontvangt van ons een 

raadsbrief over de afhandeling van deze huidige initiatieven.  

 

Vraag 6. In een Verslag ‘bijeenkomst Chint Solar – bewoners Achterdiep en omgeving te 

Zuidbroek 20 – 10- 2020’ kunnen we lezen dat de projectontwikkelaar van Chint Solar aan heeft 

gegeven dat vanuit de gemeente was aangegeven dat ten noorden van de Siepweg een zonnepark 

gerealiseerd kan worden. Klopt deze uitspraak? 

 

Antwoord:  Nee. De gemeente heeft dit niet op deze manier kenbaar gemaakt. De gemeente 

heeft richting initiatiefnemers voorgesteld om te onderzoeken of uitgeweken kan worden naar 

gronden op grotere afstand van bewoners, om hen tegemoet te komen (bijvoorbeeld ten noorden 

van de Siepweg). Daarbij is niet gezegd dat een zonnepark op die plek sowieso vergund kan 

worden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
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A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 
  

 


