
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 31 maart 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

O Agendaverzoek

O College

Titel en datum van het stuk (+ link):
Gebiedsvisie Meerstad-Noord (raadsvoorstel 18 maart 2021)

Gebiedsvisie-Meerstad-Noord 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Alfred Hamstra (projectmanager), 06 27097922, alfred.hamstra@groningen.nl

Marieke Eillert (bestuursadviseur), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl

Korte samenvatting:
Er komen, naast kleinschalige woningbouw zoals die al in de plannen voor Meerstad zat, vier functies 

in het gebied Meerstad-Noord. Een tijdelijk, grootschalig zonnepark, het tijdelijke Testcentrum 

Hyperloop, een Hoogspannings-Middenspannings-station en de landschappelijke inpassing van het 

geheel. Het gebied is in meerdere beleidsdocumenten bijna tien jaar geleden door de gemeenteraad 

aangewezen als gebied waar een groot zonnepark kan komen. De eerste plannen voor woningbouw 

zijn bijna twintig jaar geleden bedacht. Het wordt landschappelijk ingepast waarbij de biodiversiteit 

naar verwachting zal toenemen en koppelkansen zoals verduurzaming, snel internet en betere 

infrastructuur de waarde van de polder vergroten. Er is een participatieproces gevoerd dat heeft 

geleid tot de concept-gebiedsvisie die ter inzage lag. De 32 zienswijzen zijn voor zover mogelijk 

verwerkt. De raad wordt nu gevraagd deze visie vast te stellen. Daarna zal de verdere procedure 

worden doorlopen waar belanghebbenden op kunnen reageren. Daarnaast kunnen omwonenden 

verder meedenken over het invullen van de groene buffer en de koppelkansen. Ook is ruimte om 

financieel te participeren.

Omdat het om een ingewikkeld én gevoelig dossier gaat, wordt een uitgebreide beeldvormende 

sessie georganiseerd, met een deel technische toelichting door ambtenaren én een deel inspraak 

door en gesprek met omwonenden.

Vermeld op LTA?
O Ja, nr. 2020-140

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Beeldvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
 nvt

mailto:alfred.hamstra@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Gebiedsvisie-Meerstad-Noord
mailto:marieke.eillert@groningen.nl


Voorgeschiedenis
Bespreking hyperloop

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/2020/5-februari/

19:59/Hardt-Hyperloop-testcentrum-Meerstad-Noord-24569-2020-Collegebrief-15-1-2020

Bespreking consultatiedocument RES, met inspraak Lageland-bewoners

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/2020/26-februari/

20:00/Consultatiedocument-Regionale-Energie-Strategie-RES-Groningen-collegebrief-12-februari-

2020

Bespreking Plan van aanpak Lagelandpolder 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/2020/20-mei/17:00/

Plan-van-Aanpak-Lageland-Polder-bespreekpunten-SP-e-a 

Presentatie december 2020

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Beeldvormende-sessie-energie-warmte-

opwekking-deel-2-gebiedsvisie-meerstad-noord.pdf

Collegebrief december 2020

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Inspraak-Gebiedsvisie-Meerstad-

Noord 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen. Het gaat om een sessie in twee delen: eerst een technische 

toelichting, daarna inspraak door omwonenden.

Programma technische deel (met vragen tussendoor: 

 Opening wethouder Broeksma

 Tekst en uitleg participatie Marco Sanders

 Tekst en uitleg zon-hoogspanning-buffer Alfred Hamstra

 Tekst en uitleg Hyperloop door Hardt (Bettie de Boer of Gerard Boks)

 Vooruitkijken verdere proces Alfred Hamstra

Nadere informatie
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