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Onderwerp: Bezorgde inwoners Achterdiep 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 

De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een mail die de fractie 

heeft ontvangen van bezorgde inwoners van het Achterdiep in Sappemeer.  De vragen gaan over de 

bezorgdheid van deze bewoners vanwege plannen voor zonneparken in hun woonomgeving (zie 

bijlage 2). Ondanks het gebrek aan draagvlak bij bewoners worden - al dan niet met medeweten 

van de gemeente – informatiebijeenkomsten belegd. Dit leidt tot bezorgdheid bij de inwoners. 

 

De D66 fractie heeft ons gevraagd de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

1. Kan/wil het college de bezorgdheid van deze inwoners wegnemen? 

2. Kan het beleid hierop worden aangepast? 

 

Antwoord vraag 1: 

Wij begrijpen de bezorgdheid van de bewoners over de plannen voor zonneparken in hun 

woonomgeving. Afgelopen zomer is er op verschillende momenten contact geweest met (een 

afvaardiging) van de bewoners, ook door het bestuur. Daarbij is aangegeven dat het verkrijgen van 

draagvlak door initiatiefnemers een belangrijke voorwaarde is om mee te kunnen werken aan een 

vergunning. Ondanks deze toezeggingen is er nog steeds onrust, mede omdat de initiatiefnemers 

proberen met aan gepaste plannen alsnog draagvlak te krijgen. 

Het is begrijpelijk dat de initiatiefnemers hun plannen vanwege bezwaren proberen aan te passen 

om medewerking te krijgen, maar dit levert wel onrust op in de buurt. De initiatiefnemers 

verwachten daarbij van de gemeente een duidelijk standpunt over deze aangepaste plannen. Dit 

hebben wij nog niet kunnen geven. Het is wel duidelijk dat voor de plannen zoals eerder dit jaar 

zijn ingediend (zonneparken direct ten noorden van het Achterdiep) onvoldoende draagvlak is bij 

de bewoners van het gebied.  
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Wij zijn van plan om in gesprek te gaan met de bewoners over de initiatieven in dit gebied. Ook 

gaan wij richting initiatiefnemers aangeven dat het verstandig is voorlopig de bewoners niet actief 

te benaderen. Ook niet bij aangepaste plannen in het zoekgebied. Na overleg met de bewoners 

nemen wij een standpunt in over de initiatieven in het gebied. Daarbij bepalen we welke 

mogelijkheden er zijn binnen het zoekgebied zijn voor aangepaste plannen. Hierdoor kunnen wij 

hopelijk ook de bezorgdheid bij de bewoners wegnemen.  

 

Antwoord vraag 2: 

Op dit moment zien wij geen redenen om het beleid aan te passen, door bijvoorbeeld het 

zoekgebied bij Sappemeer te wijzigen of de voorwaarden aan te passen. Het kunnen verduurzamen 

van de kwekerijbedrijven, waarvan zonne-energie een deel van de oplossing is, vinden wij een 

belangrijk aspect in dit zoekgebied. Daarbij is het belangrijk dat het draagvlak en de input van de 

omgeving goed wordt meenemen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 

1. Raadsvragen D66 

2. Mail bezorgde inwoners Achterdiep 

 


