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Betreft: ontwikkelingen Suikerzijde en voorgenomen natuurcompensatie, wat is de stand 

van zaken en hoe staan de natuurorganisaties hier gezamenlijk in.   
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Graag informeren wij u over de ontwikkelingen met betrekking tot Suikerzijde en 
bijbehorende natuurcompensatie sinds uw raadsvergadering van 2 juni jl. 
 
Op 18 juni heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden met de natuurorganisaties en 
wethouders Van der Schaaf en Jongman. Daarin hebben de natuurorganisaties hun zorgen 
uitgesproken over de compensatie van de vloeivelden ten koste van de weidevogels in 
Polder de Oude Held. De wethouders stelden dat de raad inmiddels de kaders had 
vastgesteld en dat wij binnen die kaders konden optimaliseren. Natuurcompensatie in 
Polder De Oude Held zou daarmee een gegeven zijn. Uit de raadsvergadering hadden wij 
begrepen dat het overleg met natuurorganisaties juist bedoeld was om alternatieven te 
verkennen voor de door de gemeente geplande natuurcompensatie, in lijn met onze 
gezamenlijke aan u gestuurde brief van 2 juni. Uiteindelijk hebben de wethouders 
ingestemd met een inhoudelijke verkenning van alternatieve natuurcompensatie, maar de 
lopende ontheffingsaanvraag bij de provincie wordt ongewijzigd doorgezet.  
 
Op 24 juni heeft vervolgens een inhoudelijk gesprek plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van gemeente Groningen en van de natuurorganisaties, in 
aanwezigheid van een medewerker van provincie Groningen die betrokken is bij de 
aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Natuurbeschermingswet. Door de 
natuurorganisaties is aangegeven dat wij ten aanzien van de natuurcompensatie in Polder 
De Oude Held voor voldongen feiten zijn geplaatst en dat wij niet zijn meegenomen in een 
verkenning van alternatieven. Wij hebben nogmaals onze alternatieven voor 
natuurcompensatie toegelicht voor zowel vleermuizen als geoorde futen, waardoor het 
weidevogelgebied Polder De Oude Held gespaard kan blijven.  
 



 

 
 
 
Volgens de gemeente vragen onze voorstellen om nadere bestudering door deskundigen. 
Vanwege vakantie zijn de vervolggesprekken over de zomer heen getild.  
 
Aangezien het bestemmingsplan Suikerzijde Noord sinds 30 juni ter inzage ligt en de 
inspreektermijn daarvan zes weken is – en dus volledig binnen de zomervakantie valt –, en 
de wethouders ervan uitgingen dat de ontheffing in juni zou worden verleend, zou dit 
betekenen dat onze zoektocht naar alternatieven als mosterd na de maaltijd zou komen. 
Wij zijn dus genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen en in beroep te gaan tegen 
het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is vastgesteld zonder dat er een ontheffing is 
voor natuurcompensatie.  
 
Wij betreuren het dat ondanks de toezegging die door de wethouder op 2 juni is gedaan, 
het niet is gelukt om gezamenlijk alternatieven uit te werken voor natuurcompensatie die 
op draagvlak van de natuurorganisaties kunnen rekenen. 
 
Binnen enkele weken verwachten wij dat er duidelijkheid zal komen of en hoe de provincie 
Groningen als bevoegd gezag ontheffing zal verlenen in het kader van de Wet 
natuurbescherming voor de door de gemeente voorgestelde natuurcompensatie. Het 
spreekt voor zich dat wij grote bezwaren hebben tegen deze gevraagde ontheffing. 
 
Het door de gemeenteraad voorgestelde gesprek over de toekomst van de westelijke 
stadsrand in relatie tot weidevogels en woningbouw vinden wij zinvol, maar eerst willen wij 
duidelijkheid hebben over de toekomst van het belangrijkste weidevogelgebied in deze 
stadsrand, Polder De Oude Held. Want als de gemeente de toekomst van dit 
weidevogelgebied onnodig op het spel zet, is er aan onze kant weinig animo voor een 
dergelijk overleg. 
 
  



 

 
 
 
Mochten er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen dan houden we u op de hoogte. Heeft u 
vragen, neemt u dan contact op met de Natuur en Milieufederatie Groningen. Laat u 
inspireren door de informatiepamflet in de bijlage of deze prachtige video van de 
natuurwaarden in polder Oude Held. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Jan-Willem Lobeek 
directeur-bestuurder 
Natuur en Milieufederatie Groningen 
 
Mede namens: 
 
Collectief Groningen West 
Het Groninger Landschap 
Vleermuiswerkgroep Groningen 
IVN Afdeling Groningen-Haren 
Avifauna Groningen 
KNNV Groningen 
Natuurmonumenten 
De Bomenstichting  

https://www.youtube.com/watch?v=eFJlDfPp3B0

