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Op maandag 20 april ontvingen alle raadsleden van de gemeente Groningen een eigen plan van
aanpak van de Kerngroep Polderplannen. Deze bewoners hebben eerder bijeenkomsten met
bewoners van de Lageland Polder georganiseerd en hebben hieruit een aantal richtlijnen en
alternatieven geformuleerd. Eerder reageerden omwonenden omdat geschrokken waren van de
Hyperloop-plannen. De eerste bewonersbijeenkomst hierover werd dan ook door ruim 200 (boze en
verontruste) omwonenden bezocht.
Op 14 april was in het Dagblad van het Noorden al te lezen dat omwonenden zich er druk maken
over de toekomst van hun leef- en woonomgeving: https://www.dvhn.nl/groningen/stad/Strijdbaarvoor-het-behoud-van-hun-polder-Lageland-25559974.html
Op 27 april trokken de omwonenden verenigt in de Kerngroep Polderplannen weer aan de bel. Zij
gaven aan dat het participatieproces rondom de mogelijke komst van een Hyperloop en 250 hectare
aan zonnepanelen stopgezet moet worden. Vooral om digitale overleggen voor vele omwonenden
ontoereikend zijn en zij willen dat de inspraak plaatsvindt via ‘echte’ bijeenkomsten en dat zij nu het
gevoel hebben dat er een verdeel en heers tactiek wordt toegepast:
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/221681/Polderbewoners-Lageland-eisen-echte-inspraak-overhyperloop
In het artikel van het Dagblad van het Noorden wordt, net als in de notitie ‘Plan van Aanpak Lageland
Polder’, duidelijk dat het hier om omwonenden gaat die zich bewust zijn van het belang en de
noodzaak voor de overgang naar duurzame, groene en schone energie. Ze vinden dat een eventueel
zonnepark kleiner en multifunctioneel moet zijn. ,,Het moet daarbij gaan om een geïntegreerde
aanpak waar energie, recreatie, natuur, landbouw, overige klimaatopgaven, werkgelegenheid en
wonen evenredig worden gewaardeerd.”: https://www.dvhn.nl/groningen/Omwonenden-polderLageland-willen-uitstel-plannen-tot-na-coronacrisis-25608087.html
De eerdere besprekingen van de Hyperloop en het zonnepark in de Lageland Polder zijn beide
afzonderlijk van elkaar besproken. Dat doet onvoldoende recht aan de grote impact die beide
projecten op de woon- en leefomgeving van de Lageland Polder heeft. Daarom willen de fracties van
de SP en … naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen de volgende bespreekpunten aan de leden
van de commissie en het college van B&W voorleggen:

1. Wat vindt u van het ‘Plan van aanpak Lageland Polder’ van de Kerngroep Polderaanpak?
2. Vindt u dat het participatieproces zoals dit op dit moment georganiseerd wordt recht doet aan de
grote impact die en mogelijke Hyperloop en een mogelijk zonnepark op de bewoners, omwonenden
en hun woon- en leefomgeving hebben?
3. Hoe worden de belangen van bewoners en omwonenden afgewogen ten opzichte van de
doelstellingen van de Regionale Energiestrategie?

4. In hoeverre vreest u het verlies aan draagvlak voor de plannen voor de Regionale Energiestrategie
als er geen goede participatie kan zijn van alle omwonenden bij dergelijke plannen?
5. Bent u het eens met de bewoners en omwonenden dat digitale participatie en inspraak voor deze
projecten moeten worden uitgesteld en stopgezet moeten worden totdat fysieke bijeenkomsten
weer mogelijk zijn? Zodat op die manier iedereen hier aan deel kan nemen?

