
Geachte gemeenteraad, 
Mijn naam is Ingrid Kuipers en ik woon aan de Hamweg, in het Midden Groninger deel van de polder. 
De “stillere” kant van de polder als het gaat om het verwoorden van pijnpunten over de 
gemeentelijke plannen. Maar wel een deel van de polder om rekening mee te houden; van de 80 
polderadressen ligt circa 2/3 in de Midden Groninger dorpskern.  
 
De meest ingrijpende en blijvend zichtbare verandering voor bewoners aan de Hamweg is de komst 
van het Tennet station. Vanwege geluidstoename en de grote/hoge industriële gebouwen, is met de 
participatiegroep afgesproken dat dit station zo dicht mogelijk tegen de NAM locatie wordt 
gesitueerd én wordt ingebed in het zonnepark. Zo heeft dat ter inzage gelegen. 
   
Echter, woensdag 31 maart jl. kreeg de participatiegroep een toelichting op de wijzigingen in de 
gebiedsvisie. Onaangenaam verrast waren we dat er een grote kans bestaat dat de locatie van het 
onderstation wijzigt omdat de NAM geen duidelijkheid geeft wanneer ze bepaalde boven- en 
ondergrondse infrastructuur gaat verwijderen. 
 
De aan ons gepresenteerde meest waarschijnlijke alternatieve locatie komt pal tegen de dorpskern 
Lageland te liggen, naast de Blokummersloot, direct naast de bufferzone van de Hamweg en niet 
meer ingebed in het zonnepark. 
 
Hoezo? Deze locatie is bijna 1 kilometer verwijderd van de afgesproken locatie, zo heeft het niet ter 
inzage gelegen en niemand heeft daarover een zienswijze kunnen indienen. Behalve de 
participatiegroep, weten de overige Lagelanders op dit moment niet eens van deze mogelijk 
ingrijpende wijziging. 
 
Volgens de gemeentelijke woordvoerders was de alternatieve locatie globaal ingetekend en kan dit 
nog wijzigen? Dit is uiterst vaag en onzeker. U moet weten, de dorpskern Lageland leeft op 
gespannen voet met de NAM. Al decennia lang ervaren wij hier de pijn van fossiele 
brandstofwinning; geen enkele woning voldoet aan de bevingsnorm. Op zes kavels heeft 
sloop/nieuwbouw plaatsgevonden en alle overige woningen aan de Hamweg-Lageland gaan dit jaar 
het versterkingstraject Bouwimpuls in. Ons gezin bijvoorbeeld, mag straks maandenlang bivakkeren 
in een tijdelijke woonunit achterin de tuin, omdat dak en binnenwanden na afbraak weer verstevigd 
opgebouwd moeten worden. Geen prettig vooruitzicht. 
 
Ik vraag u daarom met klem het Tennet onderstation, volgens afspraak, ingebed in het zonnepark én 
zo dicht mogelijk nabij de NAM-locatie te realiseren. En ik verwacht dat u zich tot het uiterste inspant 
om de NAM en het ministerie van EZK er nadrukkelijk op te wijzen dat zij vanuit hun directe 
betrokkenheid bij de aardbevingsproblematiek, in dit gebied een intrinsieke verplichting hebben om 
dit technisch mogelijk te maken. 
 
Moet er onverhoopt toch naar een alternatieve locatie worden gezocht, dan verzoek ik de 
gemeenteraad in overleg met de Hamweg-bewoners, TenneT en Enexis die alternatieve locatie te 
bepalen. Een locatie nabij de afgesproken locatie en niet een kilometer verderop.  
 


