Geacht college en overige aanwezigen,
Mijn naam is Marieke van Roy. Graag wil mij in de volgende 3 minuten tot u richten over het
thema compensatie. Hoewel ik u ook van alles had kunnen vertellen over hoe de gebiedsvisie
Meerstad-Noord ons leven drastisch overhoop heeft gegooid, ga ik nu een collectief betoog
voeren. Een betoog in het belang van alle bewoners van deze polder.
Want deze bewoners hebben het gebied altijd als vergeten ervaren. Nooit was er een
gemeente die ons heeft bijgestaan in het afwikkelen van bijvoorbeeld de gaswinningschade,
het verbeteren van de verkeersveiligheid, het aansluiten van huizen op de riolering, op de
kabel of het aanbieden van gemeentelijke diensten die elders wel geregeld zijn, zoals papier
ophalen. Het was steeds niet mogelijk.
Ineens is de polder Lageland niet meer een vergeten gebied. In het nieuwe gebied gaan alle
omwonenden langdurig structureel hinder ondervinden doordat de agrarische open polder
verandert in een grotendeels industriële plek. Dagelijks zal het door ons gekoesterde uitzicht
drastisch veranderen.
Wat zijn mogelijke risico’s van het plaatsen van de hyperloop, het hoogspanningsstation en
alle zonnepanelen samen boven allerlei forse gasbuizen in de bodem eigenlijk?
Er zal ontegenzeggelijk licht- en geluidsoverlast gaan optreden. Daarnaast zijn er grote
zorgen over verdere waardedaling van onze woningen (terwijl de schade van de jarenlange
gaswinning nog steeds niet volledig is afgehandeld).
Dus ik vraag aan u om allereerst uw plannen eerst nog zorgvuldig te doordenken. Maar
bovenal vraag ik u de bewoners van de polder ruimhartig tegemoet te komen in het
compenseren van geleden schade. Ik hoop dat de gemeente ons naast hinder toch ook enig
plezier laat ondervinden van de nieuwe situatie. Niet door enkel “normale” diensten nu ineens
wel mogelijk te maken. Maar doordat de gemeente voorziet in vele ecologische, recreatieve
en financiële tegemoetkomingen.
Deze gebiedsvisie mag toch zeker niet gaan leiden tot een lagere taxatie van onze woningen.
We hopen dat de Gemeente zich hier hard voor wil maken. Mocht dit echter wel het geval
zijn, dan willen we als bewoners gebruik kunnen maken van een eerlijke planschaderegeling.
Een gebiedsfonds klinkt positief, maar zorg dan wel dat ALLE bewoners hier daadwerkelijk
door worden gecompenseerd!
Ik geef nu het woord aan mijn zoon Tygo.
Tygo: Hallo. Natuurlijk is het belangrijk om minder CO2 uit te stoten, maar het liefst niet ten
koste van mooie akkers en weilanden. Dus gemeente Groningen, denk nog een keer na
voordat onze polder verdwenen is. En ik niet meer met mijn vrienden of broertje en zusje op
de weilanden kan spelen, verstoppertje doen in het maïsveld, hutten bouwen, slootje springen
of zo iets. Ik hoop dat ik (ook als ik oud ben) met trots over deze polder kan blijven uitkijken.
Bedankt voor het luisteren en wij hopen van harte dat deze inspraak u aanzet tot het maken
van oprechte, duurzame en sociale keuzes.

