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Inspraak ontwerp-beleidskader
Zonneparken gemeente Groningen

Inspraak concept-gebiedsvisie
Meerstad-Noord
Om bewoners de komende 20 tot
25 jaar duidelijkheid te geven, heeft
het college van B&W een gebiedsvisie
opgesteld voor Meerstad-Noord.
Het gaat om het gebied dat wordt
begrensd door het Slochterdiep, het
Eemskanaal, de Lagelandsterweg en
de Hamweg. Dit gebied is in beeld
voor de realisatie van een
grootschalig zonnepark met
transformatorstation en een
testlocatie voor de Hyperloop.
Met de concept-gebiedsvisie
Meerstad-Noord wil het college deze
ontwikkelingen in samenhang
oppakken. Doel is niet alleen
opbrengst verwerven uit zonneenergie en kennis ontwikkelen over
de Hyperloop, maar ook het
verbeteren van de ruimtelijke
kwaliteit, ecologie en een goede
inbedding van de ontwikkelingen in
het landschap.

De gemeente Groningen geeft ruimte voor de aanleg van nieuwe zonneparken
op verschillende plekken in de gemeente. Daarmee wordt, samen met de
zonnepanelen op daken, een groot deel van de stroom opgewekt die nodig is
om in 2035 CO2-neutraal en aardgasvrij te zijn. Het gaat om nieuwe locaties,
bovenop de zonneparken die al zijn aangelegd of in voorbereiding zijn.

Ter inzage
Vanwege de maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus
moeten we ons beperken tot een
schriftelijke inspraak. Het ontwerpbeleidskader Zonneparken staat op
de gemeentelijke website: gemeente.
groningen.nl/zon. Ook kunt u deze
inzien bij het gemeentelijke Loket
Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1.
In verband met corona kan dat alleen
op afspraak via afspraken.groningen.
nl/date-and-time.

Procesparticipatie en lokaal
eigendom RES Groningen

Het college van B&W heeft in het
concept-beleidskader Zonneparken
beschreven waar nieuwe zonneparken ontwikkeld kunnen worden en
aan welke voorwaarden de initiatieven moeten voldoen. Initiatiefnemers
kunnen zonneparken tot maximaal
tien hectare ontwikkelen
op daarvoor
Plan van Aanpak
geschikte locaties, waarbij de
omgeving voor minimaal 50% van het
project mee moet kunnen doen.
RES Groningen
Hier is een belangrijke
rol weggelegd
voor lokale energiecoöperaties.
30 september 2020

Profiteren
De gemeente wil dat energieprojecten
zoals zonneparken steun krijgen
vanuit de omgeving. Dan helpt het als
de inwoners van Groningen ook van
de opbrengsten kunnen profiteren.
Inwoners krijgen daarom de gelegenheid om mee te doen aan zonneparkprojecten. De gemeente ondersteunt

lokale initiatieven bij het voorbereiden
van hun vergunningaanvraag.

Grote zonneparken
Op twee plekken in de gemeente is
ruimte voor zonneparken die groter
zijn dan tien hectare. Deze zonneparken ontwikkelt de gemeente zelf,
op eigen grond: in Meerstad-Noord
en Westpoort-Noord. Hiervoor
ontwikkelde de gemeente, samen met
de omgeving, twee aparte plannen.

Inspraak
Het ontwerp beleidskader Zonneparken kwam tot stand met inbreng
van onder andere het Inwonerspanel,
Grunneger Power en Natuur en Milieu
Federatie. Het college van B&W stelde
het beleidskader Zonneparken vast
op 17 november 2020 en gaf het
daarna vrij voor inspraak.

Meer info? Neem contact met ons op
door te bellen met 14 050. Of stuur
een e-mail naar zon@groningen.nl.
Schriftelijke inspraak
Wilt u reageren op het beleidskader
Zonneparken? Dat kan van 18
november t/m 23 december 2020.
Stuur uw reactie naar
zon@groningen.nl. U kunt uw
inspraakreactie ook per post sturen
naar gemeente Groningen, directie
Stadsontwikkeling, postbus 7081,
9701 JB Groningen
o.v.v. Beleidskader Zonneparken.

Nieuws uit Ten Boer

			
			

De concept-gebiedsvisie MeerstadNoord is tot stand gekomen met
inbreng van bewoners, het
waterschap en de provincie.
Wanneer het financieel, ruimtelijk en
technisch kan, worden aanvullende
wensen van omwonenden
meegenomen, zoals maatregelen
voor veiligere wegen en snel internet.
Het college van B&W heeft de
concept-gebiedsvisie Meerstad-Noord
op 17 november 2020 vastgesteld en
vrijgegeven voor inspraak. U kunt van
26 november t/m 23 december 2020
reageren op deze concept-gebiedsvisie.

Ter inzage
Vanwege de maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus
moeten we ons beperken tot een
schriftelijke inspraak. De conceptgebiedsvisie staat op de
gemeentelijke website: gemeente.
groningen.nl/gebiedsvisie-meerstadnoord. Ook kunt u deze inzien bij het
gemeentelijke Loket Bouwen en
Wonen, Harm Buiterplein 1.
In verband met corona kan dat alleen
op afspraak via afspraken.groningen.
nl/date-and-time.
Telefonische inspraak
Omdat we ons moeten beperken tot
een schriftelijke inspraak, bieden we u
de mogelijkheid voor een telefonisch
overleg. Hiervoor kunt u een afspraak
maken via e-mail:
meerstad-noord@groningen.nl.
Daarbij kunt u ook aangeven of u op
een andere wijze het gesprek wilt
voeren, bijvoorbeeld via Whatsapp
(camera), Skype of MS Teams.
Schriftelijke inspraak
Van 26 november t/m 23 december
2020 kunt u een inspraakreactie
sturen naar: Gemeente Groningen,
directie Stadsontwikkeling, postbus
7081, 9701 JB Groningen o.v.v.
Gebiedsvisie Meerstad-Noord. U kunt
ons uw inspraakreactie ook mailen:
meerstad-noord@groningen.nl.

Denk mee met
de gemeente
Groningen
Word lid van het
inwonerspanel
oisgroningen.nl/inwonerspanel

Weet wat er speelt in uw buurt

Akkoord over toekomst aardbevingsgebied,
meer informatie op speciale website

De regio Groningen sloot op 6 november een akkoord met de Rijksoverheid over
de toekomst van het aardbevingsgebied. Er zijn afspraken gemaakt om de
inwoners veiligheid, duidelijkheid en perspectief te bieden.

De afspraken liggen op hoofdlijnen
vast, maar de betrokken partijen
moeten ze nog wel uitwerken.
Actuele informatie hierover staat
op de nieuwe website
versterkenenvernieuwen.groningen.nl
die de gemeente onlangs lanceerde.
Deze site wordt hét podium van de
versterkingsoperatie. Ook is er
actuele informatie te vinden over
dorpsvernieuwing in het aardbevingsgebied binnen onze gemeente.

“Als gemeente willen wij daar wat
aan doen. Wij hebben de regie over
de versterking en dorpsvernieuwing
en we willen hierover zo direct en
helder mogelijk met onze inwoners
communiceren. De website is
hiervoor een belangrijk middel.’’

We willen dat het aardbevingsgebied
mooier en sterker wordt en investeren daarom fors in dorpsvernieuwing.

Informatie per dorp
Voor ieder dorp in de gemeente dat
te maken heeft met aardbevingsproblemen, is een eigen plek
ingeruimd op de site. Hier is voortaan
alle actuele informatie te vinden over
versterking en over vernieuwing in
Garmerwolde, Lellens, Sint Annen,
Ten Boer, Ten Post, Thesinge,
Winneweer, Woltersum en
Wittewierum. Ook voor inwoners van
delen van de stad Groningen,
Engelbert, Meerstad, de omgeving
van Zernike, Beijum en Lewenborg is
het relevant.

Wirwar
“De inwoners van het aardbevingsgebied zijn terecht gekomen in een
enorme wirwar van instanties, regels
en kreten. Voor veel mensen is het
overzicht weg’’, meent wethouder
Roeland van der Schaaf.

Vragen en opmerkingen
Inwoners kunnen er bovendien per
e-mail via versterkenenvernieuwen@
groningen.nl terecht met vragen en
opmerkingen. Het is ook mogelijk om
zelf kopij voor de website aan te
dragen.

Ook zo nieuwsgierig naar dingen die
gebeuren in uw buurt? Meld u aan
voor uw wijk- en dorpsnieuwsbrief op

gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief
Elke week al het wijk- en dorpsnieuws
gratis in uw mailbox.

Meer informatie
Website
gemeente.groningen.nl
Bellen
14 050
WhatsApp
06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.
Loketten
Kijk voor bezoekadressen en
openingstijden op
gemeente.groningen.nl/contact
of bel ons.

Volg ons via
groningen050
gem_groningen
gemeente_groningen
gemeente.groningen.nl/
nieuwsbrief
Vergunningsaanvragen en plannen
gemeente.groningen.nl/
bekendmakingen-en-regelingen
Download de app OmgevingsAlert
of neem een abonnement op de
e-mailservice.
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Gemeenteraad Groningen
Politieke woensdag 2 december 2020
(Radesingel 6, vergaderzaal 1)

15.30 – 16.20 uur	Mededelingen college en Politiek Vragenuur (geen inspraak)
16.30 – 17.30 uur	Onderzoek (MKBA) schoonmaakwerk
gemeente Groningen
17.40 – 19.00 uur Harmonisatie cliëntenraad
Werk, Inkomen en Maatschappelijke Participatie
20.00 – 21.30 uur	Herijking kredieten Binnenstadsvisie Bestemming Binnenstad en Definitief
Ontwerp Bussen over Oost (motie Diepenring voor alle Stadjers)
21.40 – 22.30 uur Evaluatie proef met deelscooters in Groningen
Naast deze bijeenkomsten zijn er diverse beeldvormende sessies, die niet worden uitgezonden,
maar deels wel openbaar zijn. Daarvoor verwijzen wij u naar de website.
Pers en geïnteresseerden kunnen bij deze vergaderingen aanwezig zijn (onder voorbehoud).
In verband met de coronamaatregelen en de beperkte beschikbare ruimte alleen in overleg met
de griffie. Neem hiervoor minimaal 24 uur van te voren contact op met de griffie.
Insprekers kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk een inspreekbijdrage aanleveren van
ca. 300 woorden via de griffie. De inspreektekst wordt dan gedeeld met de raadsleden en
openbaar (zonder privégegevens) aan het betreffende agendapunt gehangen.
Insprekers die (digitaal) bij de raadsbijeenkomsten willen inspreken dienen zich uiterlijk 24 uur
voor de vergadering aan te melden via de griffie.
Contactgegevens: griffie@groningen.nl of via
telefoonnummer 050 367 7702.
Deze vergaderingen kunt u live mee- of terugkijken
via: gemeenteraad.groningen.nl.
De agenda’s zijn onder voorbehoud.
De definitieve agenda wordt in de vergadering
vastgesteld.

U kunt deze
vergadering live in
beeld en geluid volgen
via gemeenteraad.
groningen.nl

