
POLDER LAGELAND 

 

 

 

Geachte Gemeenteraad, 

 

Mijn naam is Erik Schoppen. Ik sta hier als inwoner van de gemeente Groningen en vraag u, namens 

meerdere inwoners van Polder Lageland, om aandacht voor hoe wij betrokken willen worden bij de 

ontwikkelingen van het zonnepark en het Hyperloop Testcentrum.  

 

Na het kenbaar maken van de plannen, wat bewoners uit de media moesten vernemen, heeft de 

gemeente Groningen ‘participatieavonden’ georganiseerd waarbij meteen werd aangegeven dat er 

weinig ruimte voor verandering is omdat de plannen al vaststaan. De eigen inwoners zijn ze hierbij 

vergeten.  

 

De participatieavonden voelden daarom aan als een afvink-procedure, zodat men kon zeggen dat er 

sprake is geweest van participatie. In onze ogen is er niets gedaan met onze ideeën. Denk aan panelen 

op daken waardoor er een park met meerdere invullingen mogelijk is. Er was geen ruimte voor 

inbreng. Het waren informatieavonden over wat wij de komende decennia aan hinder ondervinden. Er 

is met geen woord gerept over hoe wij, zonder grote investeringen, kunnen meeprofiteren. Dus wel de 

lasten, maart niet de lusten. 

 

Uiteindelijk, mede onder druk van burgerinitiatieven, is de bufferzone vergroot naar 180 meter. 

Eigenlijk te weinig. De gemeente stelt vervolgens dat hierdoor de duurzame energiedoelstellingen niet 

worden gehaald. Vreemd, alsof individuele inwoners van een gebied nu de schuldige zouden zijn voor 

een gemeenschappelijk energieprobleem. Ook laat de gemeente in dit gebied panden verpauperen 

waardoor mensen zich minder veilig voelen. Dit vergroot het vertrouwen in de overheid niet. 

 

Hierdoor is er een gebrek aan duurzaamheidsvertrouwen. Dit is het vertrouwen dat mensen schenken 

aan een overheid die eerst vragen stelt aan inwoners ter plaatse om te kijken naar een gedeelde sociale 

en duurzame uitkomst, alvorens eigen bedachte oplossingen koste wat kost door te drukken. De 

bewoners voelen zich onder druk gezet, iets wat niet past in een democratie. 

 

Wij begrijpen dat er een bijdrage geleverd moet worden aan een beter leefklimaat. Maar dan moet je 

eerst draagvlak creëren bij de diegenen die er het meest toe doen, de direct omwonenden. Vertrouwen 

draait om eerlijkheid en je aan beloftes houden. Wij worden steeds verrast door onaangekondigde 

aanpassingen. Dat doe je niet als overheid. Dat maakt je onbetrouwbaar.  

 

Waar we om vragen is niet ingewikkeld. We willen een groen en gezond alternatief voor het 

natuurbehoud voor het gebied Polder Lageland. Het zonnepark kan 50% kleiner door panelen op 

daken. Zo combineren we gezond leefklimaat met duurzame energie. Er is dan ruimte voor 

biodiversiteit en dierenleven. Er ontstaat een ontmoetingsplek voor alle inwoners. Een plek waar 

duurzaam leven kan worden uitgelegd aan een nieuwe generatie op een positieve manier.  

 

Dus ik vraag aan u, welke boodschap wilt u als politicus achterlaten aan onze kinderen die de 

komende 30 jaar een afgesloten zwart betegeld gebied moeten ervaren.  

 

U heeft nog steeds de kans om van deze schandvlek een prachtplek te maken.  

 

Ik dank u wel. 

 


