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Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Met deze brief wordt u op de hoogte gebracht van de stand van zaken rondom de 

gebiedsvisie voor Meerstad-Noord, ook wel polder Lageland genoemd. De volgende 

plannen zijn in voorbereiding: 

- Grootschalig zonnepark 

- Europees Hyperloop testcentrum 

- Transformatorstation TenneT/Enexis  

- Ecologische bufferzone 

 

Achtereenvolgens zal ingegaan worden op de geplande ontwikkelingen, de op te 

stellen gebiedsvisie, het participatietraject en de planning. 

 

Geplande ontwikkelingen 

Bij de eerste plannen voor de aanleg van Meerstad (2005), was dit gebied bedoeld 

voor woningbouw. In 2012, toen duidelijk werd dat de woningbouw daar niet meer 

door ging, kwam de aanleg van een grootschalig zonnepark in beeld. In 2013 zijn 

daarover al enkele verkennende gesprekken met lokale agrariërs geweest. Realisatie 

was toen niet mogelijk vanwege de beperkte netcapaciteit in het gebied.  

 

Inmiddels wordt met TenneT en Enexis gewerkt aan toekomstige uitbreiding van de 

netcapaciteit, onder andere door de plaatsing van een transformatorstation in dit 

gebied. Andere belangrijke partijen zijn de provincie Groningen en het waterschap 

Hunze en Aa’s. Daarnaast is in 2018/2019 in drie afzonderlijk door de gemeenteraad 

vastgestelde beleidsdocumenten1 grootschalige energieopwekking gepland. Begin 

vorig jaar zijn de eerste verkennende gesprekken daarover opgestart met 

dorpsbelangen en de lokale energiecoöperatie die toen in oprichting was. Eind vorig 

 
1 Omgevingsvisie The Next City (2018)  
Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035 (2018)  
Beleidskader Zonneparken in gemeente Groningen (2019)   
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jaar is daarnaast de realisatie van een Europees Hyperloop testcentrum voorzien door 

het bedrijf Hardt Hyperloop uit Delft. 

 

Gebiedsvisie 

De gebiedsvisie is een document waarin we de integrale visie voor de komende 25 jaar 

voor het gebied toelichten. Beschreven wordt de geschiedenis, de huidige situatie, het 

beleid, de planvorming, de opgave en de verschillende planonderdelen. Een belangrijk 

aspect in de gebiedsvisie is de landschappelijke inpassing. Aan de hand van een 

modellenstudie is gekomen tot de beste inpassing van de geplande ontwikkelingen. 

Het doel is een meerwaarde creëren voor het gebied. 

 

Naast inpassing wordt ook gekeken naar zogenaamde koppelkansen met de omgeving. 

Hierbij kan gedacht worden aan andere actuele gebiedsopgaven zoals bodemdaling, 

veenoxidatie, waterberging, recreatie en de realisatie van buffers rondom natuurzones. 

We realiseren dit zo dat het, nadat het zonnepark weg is, een goede basis geeft voor 

verdere ontwikkelingen.  

 

De buitencontouren van het zonnepark zijn afgestemd met omwonenden waarbij hun 

wensen zoveel mogelijk worden ingewilligd. In de polder als geheel streven we naar 

een toename van biodiversiteits-, landschaps-, recreatie- en natuurwaarden door: 

- de opstelling van het grootste deel van het zonnepark zo ruim te kiezen, dat 

bodemleven mogelijk blijft, en er ruimte blijft voor het groeien van 

kruiden/gewas en duurzaam beheer;  

- te investeren in de directe randen van het zonnepark en door te investeren in 

een bufferzone;  

- het lokale netwerk van wandel en fietspaden uit te breiden;   

- samen met de provincie en het waterschap de kansen om in het gebied 

veenoxidatie te reduceren te onderzoeken. Daarbij is uitgangspunt dat te nemen 

maatregelen niet voor overlast voor omwonenden zorgen.  

- de bufferzone samen met omwonenden in te richten. 

 

Uitgangspunt was een zonnepark van 250 MWp. Op basis van een goed 

landschappelijk ingepast plan zijn we tot de conclusie gekomen dat voorliggende 

uitwerking de ruimte geeft die overblijft. Tijdens het planproces hebben de 

bewoners een gelijkwaardige positie gekregen. Er is daardoor een optimum in 

plannen bereikt. De consequentie is dat het uitgangspunt van 250 MWp met de 

huidige stand van techniek niet gehaald wordt. De optelling van panelen komt op 

ruim 210 MWp. 

 

Voor wat betreft het trace van de Hyperloop zijn het afgelopen jaar zes varianten 

bekeken. Daarvan zijn nu twee varianten over die in de visie worden beschreven. 

Na de terinzage legging wordt de uiteindelijke keuze gemaakt en voorgelegd aan 

de gemeenteraad. 
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In de visie staat een mogelijke plaatsbepaling van het Transformatorstation. Deze 

locatie staat nog niet vast en wordt ook na de terinzage legging definitief gekozen. 

 

 

Participatietraject 

Het betreft een dunbevolkt gebied, ongeveer 50 woningen staan in de gemeente 

Midden-Groningen, een dertigtal liggen daarnaast verspreid in het gebied binnen de 

gemeentegrens. De omwonenden zijn gewend aan rust en ruimte en zien de komst van 

de ontwikkeling als een verandering van hun leefomgeving. Omwonenden praten mee 

over de inpassing van de plannen. Om het goed landschappelijk in te passen en om de 

bewoners tegemoet te komen zijn wij bereid om de energieambitie te verlagen. 

 

Eind maart van dit jaar is het participatieproces gestart. Vanwege de 

coronabeperkingen kon de geplande informatiebijeenkomst niet door gaan. In plaats 

daarvan is de presentatie die getoond zou worden tijdens de bijeenkomst geplaatst op 

YouTube (www.tiny.cc/lageland).  

 

Een link naar de video is per brief verstuurd naar de omwonenden. In de brief en video 

is verzocht om plaats te nemen in een participatiegroep. 25 bewoners van de ongeveer 

90 woningen in de omgeving gaven zich op, waaronder leden van Dorpsbelangen en 

Energiecoöperatie Duurzaam Lageland. De eerste participatiesessie heeft digitaal 

plaatsgevonden. Deze sessie verliep vanuit technisch oogpunt goed, maar fysieke 

bijeenkomsten verdienen volgens alle deelnemers de voorkeur. Gelukkig werden de 

coronaregels versoepeld en konden de volgende 7 bijeenkomsten gehouden worden 

met maximaal 30 personen op 1,5m afstand. De bijeenkomsten vonden plaats in een 

grote kapschuur van een omwonende familie in het gebied.  

 

Er zijn meer omwonenden dan de deelnemers aan de participatiegroep. Om ook die 

mensen goed op de hoogte te houden zijn een aantal kennissessies over technische 

onderwerpen op video opgenomen en op die manier gedeeld. Via huis-aan-huis 

brieven zijn alle omwonenden geïnformeerd over de voortgang van de plannen. 

Andere geïnteresseerden (bijvoorbeeld uit Meerstad) konden zich aanmelden voor een 

digitale nieuwsbrief om op die manier op de hoogte te blijven. Ongeveer 140 mensen 

hebben zich hiervoor aangemeld. Ook is het e-mailadres en het directe 

telefoonnummer van onze omgevingsmanager in alle correspondentie gedeeld. 

 

Alle (video)bestanden, presentaties, brieven en verslagen worden met de 

participatiegroep gedeeld via een Dropboxlink. Dit maakt het voor de deelnemers 

eenvoudig om alle documenten overzichtelijk bij elkaar te houden. Op basis van een 

enquête onder de circa 90 omwonende adressen is gebleken dat iedereen op deze 

manier goed op de hoogte kan blijven van de voortgang rondom de geplande 

ontwikkelingen in de polder. Tijdens een inloopbijeenkomst op 10 september hebben 

ongeveer 70 mensen kennis genomen van de gepresenteerde conceptplannen.  

 

 

http://www.tiny.cc/lageland
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Planning 

De gebiedsvisie is vier weken ter inzage gelegd voor reacties. Hierna zal een Nota van 

Antwoord worden opgesteld en wordt de eventueel bijgestelde gebiedsvisie nogmaals 

aan het college voorgelegd.  

 

Het doel is de gebiedsvisie in het voorjaar ter besluitvorming voor te leggen aan uw 

raad. Voorafgaand praten we u binnenkort bij in een beeldvormende sessie die de 

opmaat is naar verdere besluitvorming. 

 

Zodra de gebiedsvisie is vastgesteld door uw raad kunnen de benodigde afzonderlijke 

vergunningtrajecten worden doorlopen voor de geplande ontwikkelingen in de polder. 

We zullen daarbij de gesprekken met de direct omwonenden voortzetten om samen te 

werken aan de landschappelijke buffer en verdere invulling. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


