
Geachte leden van de raad.     Hoogezand, 24 september2020. 

 

De bewoners van het Achterdiep en  Sappemeer Noord en omgeving maken zich ernstig 

zorgen over de recente ontwikkelingen in hun directe woonomgeving. Ze vrezen dat hun 

woongenot en daarmee hun welzijn blijvend geweld zal worden aangedaan. 

 

Historie. 

Het Achterdiep is vanuit de historie een unieke streek. In de jaren 70 en 80  van de 20e 

eeuw werd het gebied aangemerkt als een uniek overblijfsel van de veenkoloniale tijd, 

waarbij Gedeputeerde Staten van Groningen aangaven dat dit behouden moet blijven. 

Miljoenen zijn geïnvesteerd: Diepriool aangelegd, weg en berm werden verbreed, er 

werd een beschoeiing geplaatst en een nieuw “Hoogholtje” gerealiseerd. Tot slot een 

kunstwerk geplaatst. Het Achterdiep met zijn uitzicht en doorkijkjes op het landschap 

kun je nu niet zo maar bij het afval gooien. Laten we zuinig zijn op dit laatste stukje 

historie. 

 

Inspraak??? 

Als bewoner van deze streek ga ik niet naar een bijenkomst over een speeltuin of 

zonnepark in bijvoorbeeld Zwolle. Evenmin ga ik naar een bijeenkomst in Kiel-Windeweer 

over het dorpsaanzicht. Zo ook niet naar een bijeenkomst in Slochteren of Zuidbroek 

over mogelijkheid voor een zonnepark. In al die gevallen is dat een aangelegenheid voor 

die mensen; het is immers hún woonomgeving!! 

Wel mogen wij als burgers verwachten dat, wanneer er grote veranderingen zijn in 

ONZE woonomgeving, we daar als omwonenden over worden geïnformeerd en uitgenodigd 

voor een inspraakavond! Dit is helaas niet gebeurd. 

 

Commerciële belangen. 

De bewoners van het Achterdiep (tot Laveiweg), Slochterstraat, Langewijk en 

Verlengde Winkelhoek werden krap twee jaar geleden uitgenodigd door Smit Kwekerijen 

voor een bezichtiging. Naast de nodige versnaperingen, rondleiding en bloemetjes mee 

kregen wij als omwonenden de vraag of oplossingen wisten ter vervanging van het 

aardgas. Nou, dat wisten wij niet. Onlangs bleek dat dit bedrijf e.e.a. ingang heeft gezet 

om aan de leveringsvoorwaarden van enkele klanten te voldoen. De omwonenden van deze 

wijk, Sappemeer Noord, zijn niet van plan om voor de oplossing van deze commerciële 

belangen hun woonomgeving ernstig geweld aan te laten doen! 

 



Landbouwgrond. 

Daarnaast vinden wij dat het onwenselijk is zoveel landbouwgrond  op te offeren voor 

zonneparken. Uit een rapport van TNO blijkt dat het weer geschikt maken van de 

landbouwgrond na gebruik als zonnepark méér dan 10 jaar zal duren. 

  Er is nog steeds een voedseltekort in de wereld. Echter, alleen als voorbeeld, onze 

vleesconsumptie in Nederland komt bijna geheel uit Zuid-Amerika. De huidige crisis 

leert ons dat omdenken noodzakelijk is. Laten we onze landbouwgronden gebruiken voor 

(alternatieve) voedsel productie. (en met zijn allen nadenken over  onze (consumptie-) 

maatschappij. ) 

 

Midden-Groningen. 

Onze gemeente doet al genoeg aan de energietransitie. Het grootste zonnepark ligt hier 

en een enorm windmolenpark. 

We zijn al tientallen jaren gebruikt als wingewest voor met name het westen, moeten we 

dat nu wéér worden, door onze provincie vol te leggen met zonneparken en met 

windmolens te plaatsen? Daar blijkt steeds minder draagvlak voor!  De discussie over 

wat beter is, haalbaar is, laait terecht weer op.  

Wie ruimt die zaken op over 25 jaar?? De al door vele buitenlandse firma’s aangekochte 

zonnepark eigenaren. Wij vrezen het ergste.  

 

Gemeente. 

 

Gemeente zorg voor het welzijn van uw inwoners; laat ze niet verplicht leven in een 

prachtig gebied dat verworden is tot een mega industrie gebied, waar tussen de 

zonneparken en windmolens nog gezocht moet worden naar een klein leefbaar plekje. 
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