Motie Meer inspraak en profijt voor de Lagelandpolder
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 28 april 2021,
besprekende het raadsvoorstel ‘gebiedsvisie Meerstad-Noord’.
Constaterende dat:
-

-

deze raad op 27 mei 2020 een motie heeft aangenomen die het college o.a. verzoekt om een
concreet toetsingskader te ontwikkelen voor financiële participatie van omwonenden van
zonneparken;
het college deze motie tot nu toe niet heeft uitgewerkt;
in het Klimaatakkoord is vastgelegd dat de participatiewaaier1 wordt gehanteerd om te komen
tot wenselijke en haalbare vormgeving van omgevingsparticipatie in een project;
hierin afspraken met de omgeving worden vastgelegd in een omgevingsovereenkomst zoals
beschreven in de RES2.

Overwegende dat:
-

-

het gewenst is dat bewoners van de gemeente Groningen en de omwonenden van de Lage
Landpolder in het bijzonder, uitgebreid door de gemeente worden betrokken en gehoord bij
de ontwikkeling en concretisering van duurzame energieprojecten;
het conform de participatiewaaier mogelijk en soms zelfs gewenst is om meerdere vormen
van participatie toe te passen in de ontwikkeling en realisatie van duurzame energieprojecten.

Verzoekt het college:
-

na vaststelling van de gebiedsvisie opnieuw in gesprek te gaan met bewoners en samen met
hen afspraken te maken over de wijze waarop zij verder willen worden betrokken (proces);
hen daarbij nauw te betrekken bij het definitieve inrichtingsplan van het zonnepark
(concretisering ontwerp);
inspraak te geven aan omwonenden over de vraag op welke wijze(n) zij middels passieve
financiële participatie, willen meeprofiteren van de opbrengsten;
tenminste €1000,- per opgewekte MW ter beschikking te stellen voor de realisatie van de
keuzes van de inwoners m.b.t. passieve financiële participatie;
de afspraken met bewoners over voorgaande vast te leggen in een omgevingsovereenkomst,
waarbij gestreefd wordt naar het zoeken van steun van de meerderheid van de omwonenden,
en deze als onderdeel van het plan voor te leggen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag,
D66

CU

PvdA

Jim
Lo-A-Njoe

Peter
Rebergen

Rik
Niejenhuis

1 Participatiewaaier, Klimaatakkoord (2019)
2 Bevoegdheden overheden bij proces- en financiële participatie (Nationaal Programma RES, oktober 2020)

