
Archief 2021 en 2020 SLGH in de pers 

6 oktober 2021 DvhN: Zonne-industrie Haren van de baan 

6 oktober 2021 Gezinsbode: Stadse Fratsen Resultaat (column) 

29 september 2021 Trouw (Biodiversiteit): Op de Hondsrug is het feest voor 

bloemetjes en bijtjes 

29 september 2021 DvhN: Groningen schrapt na verzet van omwonenden locaties 

voor kleine zonneparken bij Haren. Gemeente zit in op gebieden bij Ten Boer 

23 augustus 2021 DvhN (opinie): Gronings beleid voor zonneparken failliet 

augustus 2021 Dorpskrant Noordlaren: Wethouder Broeksma: geen bomen gekapt 

voor zonneparken 

29 juli 2021 RTV Noord over herstel onderhoud zandwegen naar aanleiding van vele 

klachten over de wijze waarop onderhoud is gedaan (te veel zand, verkeerde zand, 

verkeerde tijdstip en verkeerde profilering) 

10 juni 2021 Gezinsbode: Stadse Fratsen Lokaal (column) 

9 juni 2021 DvhN: Getergde bewoners Glimmen en Noordlaren in gesprek met 

wethouder Broeksma over angst voor zonneweide 

25 januari 2021 DvhN: Debat over zonneparken: schaamte, spijt en woede (opinie) 

22 januari 2021 Haren de Krant: Trending Topic in Haren: snapt u de discussie over 

de zonneparken nog? 

15 januari 2021 Persbericht SLGH: Wethouder Broeksma polariseert 

zonneparkendebat, ambtenaren moeten het vuile werk opknappen 

15 januari 2021 Haren de Krant: Grote belangstelling voor online bijeenkomst 

‘dossier Zonnepark Haren’ 

15 januari 2021 Oog omroep Groningen: ‘Bijeenkomst over zonneparken met 

wethouder was verkoopvoorstelling’ 

13 januari 2021 Harener Weekblad, Stadse Fratsen: Pijnlijk (column) 

7 januari 2021 DvhN: ‘Pas op de plaats met plannen zonne-energie’ 

7 januari 2021 DvhN: Zonneparken in natuur is contraproductief (opinie) 

https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2022/03/2021-10-6-Gron.Gez_.-2-Zonne-industrie-Haren-van-de-baan.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2022/03/2021-6-10-Gezinsbode-2-Stadse-Fratsen-Resultaat.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2022/03/2021-9-29-Trouw-2-Hondrug-bloemetjes-en-bijtjes.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2022/03/2021-9-29-Trouw-2-Hondrug-bloemetjes-en-bijtjes.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2022/03/2021-9-29-DvhN-2-Groningen-schrapt-Zonneparken.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2022/03/2021-9-29-DvhN-2-Groningen-schrapt-Zonneparken.pdf
https://dvhn.nl/meningen/Opinie/Groningse-beleid-voor-zonneparken-failliet-voor-het-is-vastgesteld-26993518.html
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2021/09/2021-aug-Dorpskrant-Noordlaren-scaled.jpg
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2021/09/2021-aug-Dorpskrant-Noordlaren-scaled.jpg
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2022/03/2021-5-31-RTV-Noord-2-Zandwegen-Grote-zorgen-bij-raadsfracties-over-zandwegen.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2022/03/2021-6-10-Gezinsbode-2-Stadse-Fratsen-Lokaal.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2022/03/2021-9-6-DvhN-2-Getergde-bewoners-Glimmen-en-Noordlaren.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2022/03/2021-9-6-DvhN-2-Getergde-bewoners-Glimmen-en-Noordlaren.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2022/03/2021-1-25-DvhN-2-Opinie-familie-Wittenberg-scaled.jpg
https://www.harendekrant.nl/nieuws/trending-topic-in-haren-snapt-u-de-discussie-over-de-zonneparken-nog/
https://www.harendekrant.nl/nieuws/trending-topic-in-haren-snapt-u-de-discussie-over-de-zonneparken-nog/
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2021/01/2021-15-1-PERSBERICHT-Wethouder-Broeksma-polariseert-zonneparken-debat-2.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2021/01/2021-15-1-PERSBERICHT-Wethouder-Broeksma-polariseert-zonneparken-debat-2.pdf
https://www.harendekrant.nl/nieuws/grote-belangstelling-voor-online-bijeenkomst-dossier-zonneparken-haren/
https://www.harendekrant.nl/nieuws/grote-belangstelling-voor-online-bijeenkomst-dossier-zonneparken-haren/
https://www.oogtv.nl/2021/01/bijeenkomst-over-zonneparken-met-wethouder-was-verkoopvoorstelling/
https://www.oogtv.nl/2021/01/bijeenkomst-over-zonneparken-met-wethouder-was-verkoopvoorstelling/
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2022/03/2021-1-11-HW-2-Stadse-Fratsen-Pijnlijk.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2021/01/2021-7-1-Pas-op-de-plaats-Zonneparken-07012021.jpg
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2021/01/2021-7-1-Opinie-Zonneparken-contraproductief-scaled.jpg


6 januari 2021 Harener Weekblad: ‘De hoeveelheid reacties heeft ons verbaasd’ 

6 januari 2021 Harener Weekblad: Stad stelt plan zonneparken ten zuiden van 

Haren uit 

6 januari 2021 Harener Weekblad, Stadse Fratsen: Vrome woorden (column) 

5 januari 2021 DvhN: Weerstand in Haren tegen zonneparken op Hondsrug 

30 december 2020 Oostermoer: Bewonersorganisaties: geen zonnepanelen op 

Hondrug 

30 december 2020 RTV Noord: Verzet tegen zonneparken in Drentsche Aa-gebied: 

‘Desastreus voor natuur’ (update) 

30 december 2020 Haren de Krant: Voorbeeld brief om te reageren op gemeentelijk 

beleidsplan zonneparken 

29 december 2020 Haren de Krant: Verzet tegen zonneparken in Haren wordt 

gebundeld 

28 december 2020 Persbericht: Geen zonneparken op Harener Hondsrug, het kan 

anders! 

22 december 2020 DvhN: Onrust in oud-Haren over ruimte voor zonneweides 

13 december 2020 Persbericht: Bezwaren tegen zonneparken op Harener 

Hondsrug 

December 2020 Haren de Krant: Stichting Landelijk Gebied Haren slaat alarm over 

aanleg van zonneparken van maximaal 10 ha op de Harener Hondsrug: Komen er 

zeven zonneparken rond Haren? 

9 september 2020: Stichting Landelijk Gebied krijgt 22.480 euro voor project 

‘Groene verbindingen op Harender Hondsrug’ 

9 september 2020: Persbericht Stichting Landelijk Gebied Haren krijgt ruim 22.000 

euro voor de aanleg van Groene verbindingen in het gebied tussen Drents Diep en 

Drentsche Aa waarin de dorpen Onnen, Glimmen en Noordlaren liggen. Lees 

meer: Beknopte versie subsidieaanvraag. 

26 mei 2020: Haren de Krant besteedde uitvoerig aandacht aan de reactie van 

Stichting Landelijk Gebied Haren op het Groenplan. Ook de reactie van wethouder 

Chakor op het artikel is vermeld. 

https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2022/03/2021-1-6-HW-2-Hoeveelheid-reacties-verbaasd.pdf
https://harenerweekblad.nl/artikel/1146139/stad-stelt-plan-zonneparken-ten-zuiden-van-haren-uit.html
https://harenerweekblad.nl/artikel/1146139/stad-stelt-plan-zonneparken-ten-zuiden-van-haren-uit.html
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2022/03/2021-1-6-HW-2-Hoeveelheid-reacties-verbaasd-1.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2021/01/2020-5-1-DvhN-Weerstand-Zonneparken-scaled.jpg
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/12/2020-30-12-Oostermoer-zonneparken.jpg
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/12/2020-30-12-Oostermoer-zonneparken.jpg
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2022/03/2020-12-30-RTV-Noord-2-Verzet-tegen-zonneparken-Dr-Aa-Desastreus.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2022/03/2020-12-30-RTV-Noord-2-Verzet-tegen-zonneparken-Dr-Aa-Desastreus.pdf
https://www.harendekrant.nl/nieuws/voorbeeld-brief-om-te-reageren-op-gemeentelijk-beleidsplan-zonneparken/
https://www.harendekrant.nl/nieuws/voorbeeld-brief-om-te-reageren-op-gemeentelijk-beleidsplan-zonneparken/
https://www.harendekrant.nl/nieuws/verzet-tegen-zonneparken-in-haren-wordt-gebundeld/
https://www.harendekrant.nl/nieuws/verzet-tegen-zonneparken-in-haren-wordt-gebundeld/
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/12/2020-29-12-2020-Persbericht5-Reactie-op-Beleidskader-Zonneparken.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/12/2020-29-12-2020-Persbericht5-Reactie-op-Beleidskader-Zonneparken.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Zonneparken-DvhN-22-12-2020h-scaled.jpg
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Bezwaren-tegen-zonneparken-op-Harener-Hondsrug.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Bezwaren-tegen-zonneparken-op-Harener-Hondsrug.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Zonneparken-Haren-de-Krant-dec-2020-scaled.jpg
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Zonneparken-Haren-de-Krant-dec-2020-scaled.jpg
https://www.dvhn.nl/groningen/stad/Stichting-Landelijk-Gebied-Haren-krijgt-22.480-euro-voor-project-%E2%80%98Groene-verbindingen-Hondsrug-Haren%E2%80%99-26000668.html
https://www.dvhn.nl/groningen/stad/Stichting-Landelijk-Gebied-Haren-krijgt-22.480-euro-voor-project-%E2%80%98Groene-verbindingen-Hondsrug-Haren%E2%80%99-26000668.html
https://www.dvhn.nl/groningen/stad/Stichting-Landelijk-Gebied-Haren-krijgt-22.480-euro-voor-project-%E2%80%98Groene-verbindingen-Hondsrug-Haren%E2%80%99-26000668.html
https://www.dvhn.nl/groningen/stad/Stichting-Landelijk-Gebied-Haren-krijgt-22.480-euro-voor-project-%E2%80%98Groene-verbindingen-Hondsrug-Haren%E2%80%99-26000668.html
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Persbericht-website-Ruim-22.000-euro-voor-Groene-verbindingen-in-landelijk-Haren-1.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Project3-Groene-verbindingenzones-Hondsrug-2020.pdf
https://www.harendekrant.nl/nieuws/kritische-harenaars-missen-haren-in-het-groenplan-van-wethouder-chakor/

