
Motie Lageland

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 27 mei 2020, besprekende plan van aanpak 

polder Lageland (bespreekpunten SP e.a.):

Constaterende dat:

● Er voor de polder Lageland een aantal plannen ontwikkeld worden, de mogelijke komst van een 

Hyperloop testcentrum en een zonnepark van 250 MW;

● Deze plannen grote impact zullen hebben op de polder en haar bewoners;

● Uit het  plan van aanpak van de Kerngroep Polderplannen blijkt dat betreffende bewoners zich 

zorgen maken over:

o De bredere afweging van belangen in de genoemde planvorming;

o De bescherming van de belangen van de inwoners van de polder in de planvorming;

o De manier waarop de inspraak georganiseerd wordt;

● Inwoners van de Polder Lageland aangeven zeker begrip het hebben voor de opgave van de 

gemeente inzake de energietransitie. 

Overwegende dat: 

● Draagvlak voor de realisering van de energietransitie in Groningen belangrijk is voor het succes 

van het klimaat en energiebeleid;

● Uit de inspraakreacties en het plan van aanpak blijkt dat inwoners weinig ruimte voelen om de 

plannen voor de hyperloop en zonnepark nog aan te passen;

● De reactie van het college op het plan van aanpak polder Lageland vooral lijkt vast te stellen dat 

vanuit de gemeente plannen voor een “energielandschap” en zonnepark al jaren bestaan en dit 

ook met enkele landeigenaren reeds is besproken; 

● Bewoners van de polder Lageland echter zijn pas recent actief geïnformeerd over deze plannen 

en vervolgens ook over ingrijpende plannen voor een hyperloop testcentrum;

● Een goed participatieproces meer is dan het informeren van inwoners maar dat daarbij ruimte 

moet bestaan voor co-creatie;

Verzoekt het college:

● In het verdere participatietraject daadwerkelijk in samenspraak met omwonenden tot een 

gebiedsvisie van de polder te komen, waarbij de ruimte moet bestaan om concessies te doen 

richting de inwoners, bijvoorbeeld wat betreft de locatie van het testcentrum en of de omvang 

van het zonnepark; 

● In het verdere participatieproces niet enkel één op één of met een selectie of afvaardiging van 

inwoners te communiceren maar ook (bij voorkeur fysieke) groepsbijeenkomsten te organiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.
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