
Verslag bijeenkomst Chint Solar – bewoners Achterdiep en omgeving te 

Zuidbroek 20 – 10- 2020. 

 

Aanwezig Chint Solar:  Sjoerd Sloterdijk Project ontwikkelaar 

en Barry Touwen assistent Project ontwikkelaar. 

Namens bewoners : André Spijk en Ron van Mieghem. 

 

Na een korte kennismakingsronde kon het gesprek beginnen. De heer Sloterdijk 

gaf aan dat vanuit de gemeente was aangegeven dat ten noorden van de Siepweg 

een zonnepark gerealiseerd kan worden. Daarop nam André het woord en gaf aan 

dat wij heel andere toezeggingen van de gemeente hebben: Geen draagkracht, 

geen zonnepark in Sappemeer. Hij gaf daarna aan hoe e.e.a. tot stand is gekomen. 

Vanaf een volstrekt falende (juridische) handelswijze van de gemeente in de 

totstandkoming van het “Beleid Zonneparken Midden – Groningen” tot en met de 

argumentatie waarom een zonnepark absoluut niet toelaatbaar kan zijn in dit 

historische gebied, gelet op de in het beleid gestelde criteria (draagvlak, 

participatie, algemene toetsingscriteria en specifieke toetsingscriteria)  

Daarna werden door Ron nog een aantal nevenargumenten tegen zonneparken 

aangehaald. Er volgde een discussie met wederzijds begrip voor elkaars 

standpunten. Het door Ron aangehaalde citaat van de raadsvergadering, dat wij 

als bewoners niet wensen op te draaien voor de marketingproblemen van de firma 

Smit werd met grote stelligheid tegengesproken. Kennelijk was dat geen insteek 

bij Chint Solar. 

De heer Sloterdijk heeft de raadsvergadering waarin Ron zijn pleidooi uiteen 

heeft gezet, teruggezien. Ook heeft hij wethouder Borg horen zeggen “geen 

draagkracht, geen zonnepark”. Daarop hebben zowel Ron als André ook 

aangegeven; er is geen draagvlak voor een Zonnepark in Sappemeer Noord - 

Oost, dus er komt geen Zonnepark. Daarbij verwezen wij wederom naar het 

betreffende krantenartikel. 

De opmerking van wethouder Borg: “Geen draagkracht, geen zonnepark in 

Sappemeer” was tot voor kort niet bekend bij Chint. Bovendien vroeg de heer 

Sloterdijk zich af wat is dan ‘draagkracht’. Wij hebben daarop gesteld dat niet 

alleen de bewoners van het Achterdiep tegenzijn, maar dat middels een 

handtekeningen actie van  Platform Sappemeer gebleken is dat héél de omgeving 



tegen is. De overhandiging van de 260 handtekeningen (inhoudende 260 

gezinnen) werd door ons aangehaald. Ook is het krantenartikel op tafel gelegd 

(de overhandiging van de 260 handtekeningen).  

Ook vroeg de heer Sloterdijk zich af wat een redelijke afstand is tussen 

bewoners en een zonnepark. (Omdat ze het nu ten Noorden van de Siepweg 

plannen) Deze zaken staan allemaal niet nauwkeurig omschreven in het 

Beleidsplan Zonneparken van de gemeente. 

Daarop gaf André aan dat wij zwart op wit hebben (in een e-mail) dat een 

Zonnepark ten noorden van de Siepweg eerder door de gemeente werd 

afgewezen:  

“Verschuiving van plannen naar gebieden buiten de aangewezen zoekgebieden 

zien wij niet als optie.” 

(Dit als reactie op het voorstel de firma Berg n.a.v.  het eerste gesprek met 

Solar Fields om ten noorden van de Siepweg een park te realiseren)  

Voor zowel “draagvlak” als “redelijk afstand” geldt dat hiervoor geen restricties 

zijn genoemd of zijn opgenomen in het Beleidsplan Zonneparken. Bovendien 

zouden wij dan ook nog mee moeten participeren in het Zonnepark. Opvallend 

3detail: het mee participeren werd verder niet besproken!  

Bij navraag door ons over het tijdstip waarop en met wie van de gemeente zij 

hebben gesproken, leerde dit ons dat zij in augustus al hebben gesproken met 

een gemeenteambtenaar.  Wij hebben de 260 handtekeningen in september 

aangeboden aan Wethouder Borg. Dit verklaart waarom Chint Solar een 

vernieuwde poging doet om aan de Siepweg een zonnepark van 15 tot 20 hectare 

te realiseren. Eveneens hebben wij aangegeven dat eind juni een gesprek is 

geweest met de burgemeester. Ook hij gaf toen aan dat, zolang wij gezamenlijk 

onze rug rechthouden, er geen draagvlak is en er dus geen tweede zonnepark 

komt. We konden weer ”rustig slapen”.  

Verder werd kort en bondig besproken:  

• Zonnepanelen op daken, oude gaslocaties, kernenergie. 

• Historie van het gebied en de vele miljoenen die destijds zijn 

geïnvesteerd in het behoud van dit stukje Sappemeer. 

• Ten noorden van de Siepweg: dit is laatste stukje van de Hondsrug.   

 



Tot slot gaf André aan de hand van de criteria in het Beleidsplan Zonneparken 

Midden – Groningen aan dat, al zouden wij als bewoners vóór zijn en zou er 

tevens sprake zijn van participatie, er nóg geen zonnepark zou kunnen worden 

gerealiseerd. Dit vanwege diverse in het beleidsplan genoemde voorwaarden waar 

niet aan kan worden voldaan.  De heer Sloterdijk gaf daarop aan dat de 

gemeente erg vaag blijft naar Chint Solar over die regelgeving.  

Daarop hebben wij aangegeven dat de gemeente -lees bestuur- naar ons toe op 

zich wel duidelijk is geweest:  geen draagvlak, dus geen zonnepark. Maar we 

snappen dat op ambtelijk niveau geen duidelijk wordt verschaft aan Chint Solar 

en dat daardoor steeds weer valse hoop wordt gegeven.  

 

Hoe verder? 

De heer Sloterdijk geeft aan dat hij met de gemeente in gesprek wil, waarbij hij 

wil verifiëren dat: 

• Geen draagkracht, geen zonnepark.  

• Ook niet ten Noorden van de Siepweg. 

Daarbij gaf André aan dat –indien de wethouder nu een ander standpunt 

inneemt- daarmee alle beginselen van behoorlijk bestuur van tafel zijn geveegd, 

waaronder het vertrouwensbeginsel. Gevolg daarvan zal zijn dat er geen 

vertrouwen meer is, maar wel een bestuurlijke crisis.  

De heer Sloterdijk heeft toegezegd Ron over de uitkomsten van dat gesprek te 

informeren.    

Als er daarna aanleiding toe is, m.a.w. als de gemeente in meer of mindere mate 

terugkrabbelt, dient er een vervolg gesprek te komen met alle partijen: De 

gemeente, Chint Solar en de bewoners.  

 

Verslag opgemaakt in onderling overleg: 

 

Ron en André. 


