Motie: Draagvlak Lagelandpolder
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 28 april 2021, besprekende
Gebiedsvisie Meerstad-Noord (raadsvoorstel 18-3-2021)
Constaterende dat;








het college in het coalitieakkoord stelt dat iedereen, BEWONERS, woningcorporaties,
bedrijven en de gemeente zelf, nodig is het behalen van de ambities op het gebied van
energietransitie,
de gemeente in de Lagelandpolder veel verschillende rollen heeft. De gemeente is eigenaar
van de grond, de gemeente stelt de kaders en het beleid vast voor de ontwikkeling van de
Lagelandpolder, de gemeente het initiatief neemt voor de ontwikkeling van (onder andere)
het zonnepark Meerstad-Noord, de gemeente financieel profiteert van de ontwikkeling van
het zonnepark Meerstad-Noord;
het draagvlak onder de bewoners, die niet per definitie tegenstander zijn van verduurzaming
van onze energieproductie, van groot belang is voor de ontwikkeling van (grootschalige)
wind- en zonneparken;
de energieambities van het college op dit moment heel eenzijdig bij de bewoners van
Roodehaan/Engelbert (ontwikkeling windpark) en de bewoners van de Lagelandpolder
terecht komen.

Overwegende dat;




dat de gemeente door haar verschillende rollen een (zeer) grote zorgplicht heeft voor de
inpassing van het zonnepark;
dat de gemeente door haar verschillende rollen een (zeer) grote zorgplicht heeft voor de
compensatie van de bewoners, in welke zin ook, voor de inpassing van het zonnepark;
dat er voor het verkrijgen van draagvlak een gedegen participatie met ruimte voor alle
betrokken partijen, waaronder de bewoners van groot belang is.

Verzoekt het college;





de bewoners bij de vaststelling van het zonnepark Meerstad-Noord invloed te geven bij de
inrichting, compensatie en invulling van het zonnepark;
de bewoners van de Lagelandpolder te betrekken in een goed gesprek met de gemeente
over de (on)mogelijkheden voor de invulling van het zonnepark Meerstad-Noord en daarbij
ook de wensen vanuit de bewoners serieus mee te nemen;
de uitkomst van de participatie (gesprekken) met de bewoners van Lageland vast te leggen in
een participatieovereenkomst, die meegenomen zal worden bij de verdere uitwerking van de
plannen voor Meerstad-Noord.

En gaat over tot de orde van de dag.

VVD
Jasper Boter

CDA
Herman Pieter Ubbens

Hans Moerkerke
100% Groningen

Jimmy Dijk
SP

René Staaijen
Stadspartij

