
Beste bestuurders,  
 
De gemeente Groningen heeft ambitieuze plannen voor de Polder van Lageland. De mogelijke aanleg van een 
hyperloop en de ambities voor grootschalige energieopwekking van ten minste 250 MWp. Dat laatste vooral 
via de aanleg van een grootschalig zonnepark, van een oppervlakte van ongeveer 250 hectare. Het betreft 
plannen en ambities die voor ons als omwonenden grote gevolgen kunnen hebben voor onze directe 
leefomgeving. We hebben begrip voor de opgave die gepaard gaat met de energietransitie, maar hebben ook 
onze zorgen over de wijze waarop de gemeente dit in de Polder Lageland zou willen realiseren. Vragen en 
zorgen, met name over het behoud en de beleving van de landschappelijk en natuurlijke waarden van onze 
polder. Wij hebben zorgen of de bestaande landbouwgronden, natuurwaarden en het open landschap 
voldoende zorgvuldig worden meegenomen in de besluitvorming.  
 
We willen onze zorgen en wensen proactief bespreken met de gemeente. We willen dat er in onze Polder 
ruimte blijft voor onze behoeften en ideeën. Wellicht de ideeën en behoeften van een minderheid binnen de 
gemeente Groningen, echter een meerderheid binnen onze polder en daarmee in onze rechtstaat niet minder 
belangrijk. Wij delen deze zorgen en behoeften via de bestaande mogelijkheden voor participatie maar 
brengen middels dit schrijven ook onze zorgen en behoefte onder de aan dacht van u als bestuurders. Want is 
het zorgvuldig bestuur om in een plangebied met een oppervlakte van circa 315 hectare ten minste 250 
hectare zonnepanelen en een Hyperloop neer te zetten? Wordt hiermee goed invulling gegeven aan het 
democratische proces, waarbij de meerderheid bij de besluitvorming voldoende ruimte laat aan de wensen en 
behoefte van de minderheid?  Zijn de afwegingen zoals benoemd in de zonne-ladder voldoende adequaat 
toegepast? Waarbij wij u wijzen op de aangenomen tweede kamer motie van Dik-Faber, augustus 2019. 
 
Doel 
Het is ons doel in gesprek te raken met de gemeente over de plannen; participeren. Op basis van hoor en 
wederhoor, wederzijds respect en in verbinding met elkaar werken aan een echt duurzame invulling van onze 
Polder. Hierbij streven wij naar adequate toepassing van de zonneladder, zoals al hierboven benoemd. 
Daarnaast willen wij dat u als bestuurders op de hoogte bent van onze behoeften en zorgen zodat u deze kunt 
meewegen in uw bestuurlijke besluitvorming. Middels deze brief willen we u een eerste inzage geven in wat er 
hier onder omwonenden speelt aan initiatieven, wensen en zorgen. Daarnaast roepen we u dringend op tot 
contact en zorgvuldige participatie. Waarbij participatie meer is dan meedenken over hoe de invulling gaat 
plaats vinden, maar juist ruimte moet bieden voor wat we met elkaar in de Polder Lageland willen realiseren 
met de huidige klimaatopgaven voor ogen.  
 
Werkgroep Polderplannen 
Vanuit de wens om proactief mee te denken met de gemeente, hebben we zelf alvast een werkgroep 
Polderplannen opgestart van omwonenden, met een coördineerde kerngroep van 4 tot 6 bewoners. De 
werkgroep Polderplannen en de kerngroep is ontstaan vanuit de behoefte om voor alle omwonenden een 
sterke gesprekspartner te kunnen bieden richting de gemeente. De werkgroep Polderplannen en de kerngroep 
nemen niet namens de omwonenden besluiten over de toekomstige invulling van de polder maar vormt een 
proactieve verbinding tussen de omwonenden en de gemeente. Vanuit de Polderplannen willen wij een 
volwaardige gesprekspartner zijn voor de gemeente en alle omwonenden van de Polder Lageland.  
 
Een eerste inventarisatie 
Op 2 mrt j.l. heeft op initiatief van de kerngroep een eerste overleg plaatsgevonden van 25+ omwonenden, 
aangevuld met schriftelijke bijdragen van afwezigen. Op de volgende pagina treft u een samenvatting van het 
resultaat. Heel graag raken we hierover met u in gesprek.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Kerngroep Polderplannen –  
Jantje en Simon van Weerden, Cinty Visker, Ingrid Kuipers, Vlasta vd Veen, Alie Holtes, Wendy vd Blieken, 
Marion Wijnstra en Heike Of 
 
Contact: polderplannen.lageland@gmail.com , Alie Holtes 0643220338 en Heike Of 0614230513 
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Onze behoeften en uitgangspunten ten aanzien van de ruimtelijke inpassing 

 
• De gemeente past het principe van de constructieve zonneladder toe, opgesteld door de NMF n.a.v. de 

Motie Dik Faber, augustus 2019.  
Wij wensen een heroverweging of het nodig is zoveel vrije Groninger ruimte op te offeren, terwijl er 
zoveel meer kan op daken, overheids- en industriële bebouwing of met de nieuwste technieken, 
verticale en transparante panelen. 

• De Lagelander polder wordt hooguit gebruikt voor opwekking wat nodig is voor eigen neutraliteit. 
Een eventueel zonnepark krijgt de schaal die bij het dorp past (en dus geen 100-200 ha). 

• Een eventueel zonnepark wordt duurzaam ingericht met natuur- en mensvriendelijke technische en 
innovatieve oplossingen die goed zijn voor de omgeving;  

Het gaat niet alleen om geld verdienden met zonnepanelen, maar een eventueel zonnepark wordt 
multifunctioneel (energie, recreatie, natuur, landbouw, kennis opbouwen en delen over energie en de 
toekomst, werkgelegenheid);  

• De unieke Groninger landschapsbeleving en daarmee het open karakter van het gebied blijft behouden, 
een overgang van de stad naar het dorp;  

Lageland blijft een plattelandsdorp. De polder blijft open en toegankelijk. Geen hoge hekken of dijken.  
Onze polder behoudt zijn natuurlijke karakter. 
De polder blijft de natuurlijke schakel en verbinding van Noorddijk naar Roegwold, een leefgebied, 
agrarisch gebied voor jongvee, rust- en broedplaats voor dieren en (trek)vogels;  
De archeologische betekenis van het gebied blijft behouden. 
De buurtschap “Heidenschap”met haar vroegere kerkje, oude meanderende waterlopen, kerkenpaden) 
blijven behouden en worden ingepast in de ruimtelijke ontwikkeling. 

• De hyperloop komt niet in onze polder.  
Er zijn geschiktere locaties dan in een open polder met instabiele veengrond naast de nieuwste 
stadswijk Meerstad. Alternatieve locaties voor de Hyperloop zijn de Eemshaven, parallel aan de N33 of 
anders toch naar de provincie Zeeland.  

 
Onze wensen en uitgangspunten ten aanzien van het participatieproces 
 

• Er is ruimte voor onze eigen polder-ideeën. 
De polderbewoners willen participeren, vanaf de eerste planvorming tot en met de uitvoering en 
eigenaarschap. Participatie is voor iedereen toegankelijk en niet enkel voor een groep van maximaal 15 
mensen. 
Samen met de polderbewoners wordt gekeken welke duurzame opwekopties er zijn en welke de 
voorkeur van de polderbewoners heeft, zon of wind of andere mogelijkheden. 

• Alle polderbewoners worden gelijktijdig over alle ontwikkelingen geïnformeerd. 
Alle overleggen worden schriftelijk vastgelegd en de gemeentelijke informatie wordt gedeeld met alle 
polderbewoners. Met alle polderbewoners bedoelen wij alle bewoners van de Zuiderweg, Eemskanaal 
zz, Lagelandsterweg, Hamweg Lageland en Slochterdiep).  

• Ook al wonen we in twee gemeenten, wij zijn één dorp, één polder en maken deel uit van één RES. 
Wij hechten er belang aan dat er door de gemeente Groningen ook proactieve afstemming plaats vindt 
met de gemeente Midden Groningen en de belangen van de inwoners van deze gemeente, direct 
grenzend aan het plangebied adequaat meeneemt. 

 
Overige wensen en uitgangspunten 
 

• Inkomsten vloeien niet weg naar investeerders en bouwers op afstand, maar blijven (in tegenstelling tot de 
inkomsten uit gas) in de provincie en voor 50% in Lageland.  

• Werkgelegenheid blijft in het gebied en gaat waar mogelijk naar de polderbewoners. Wat de Lagelanders 
zelf kunnen en willen, daar huurt de gemeente geen externe krachten voor in.  

• De polder behoudt zijn agrarische bestemming of krijgt deze weer terugkrijgt na het energieproject;  

• De eventuele looptijd van het zonnepark wordt niet opgerekt. 

• De juiste wettelijke procedures worden gevolgd met bijbehorende inspraakmomenten. 

• Er wordt een milieu effectrapportage opgesteld voor de polder. 
 


