
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 14 april 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

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), alfred.hamstra@groningen.nl , tel: 06-27097922

Sanne Ros (bestuursadviseur), sanne.ros@groningen.nl, tel. 050 367 7086

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 HS-MS-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.

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

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie (gevoelig onderwerp, dat inwoners direct raakt)

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


Voorgeschiedenis
Op 7 april jl is het voorstel technisch toegelicht, en vond de inspraak plaats. 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Er is gekozen voor één uitgebreide meningsvormende sessie over drie samenhangende energie-

onderwerpen: Fonds Energietransitie, Uitkomsten Windverkenning, en Gebiedsvisie Meerstad-

Noord. Deze drie onderwerpen worden wel afzonderlijk behandeld, maar niet elk precies op tijd 

gezet. In totaal is er vier uur beschikbaar. Bij het eerste onderwerp is er nog gelegenheid tot 

inspraak, voor de beide andere onderwerpen heeft de inspraak eerder op een apart moment 

plaatsgevonden. We gaan uit van ongeveer één uur voor Fonds Energietransitie en anderhalf uur 

voor elk van de beide andere onderwerpen , maar dat is dus enigszins flexibel. Totale spreektijd per 

fractie voor de hele vergadering is ongeveer 13 minuten (3 – 5 – 5) .

Nadere informatie
…
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