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Onderwerp

: Ontwikkeling bedrijventerrein in de Oostpolder

Geachte mevrouw/heer,
De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland hebben het voornemen om de bestaande Eemshaven uit
te breiden. De Oostpolder is in beeld voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Hiermee willen we
werkgelegenheid creëren. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Het Hogeland hebben vandaag besloten om te starten met de uitwerking van een
masterplan voor de Oostpolder. Uiteraard is dit besluit onder voorbehoud van besluitvorming in Provinciale Staten
en de gemeenteraad; er wordt wel alvast gestart met de voorbereidingen van het masterplan.
Omdat besluiten van de gemeente en de provincie altijd openbaar worden gemaakt, ontvangt u nu deze brief. Wij
vinden het belangrijk om u, als direct omwonende, als eerste te informeren. Wij willen u op hoofdlijnen vertellen
wat deze ontwikkeling voor u betekent en hoe we hierbij met u willen samenwerken. Dit doen wij vanavond 13
april om 19.30 uur. Vanwege corona kan dat helaas alleen digitaal.
Een bedrijventerrein in de Oostpolder heeft invloed op uw directe woonomgeving. Daarom geven gedeputeerde
mevrouw Mirjam Wulfse en wethouder de heer Eltjo Dijkhuis vanavond een eerste toelichting op ons besluit en
hoe dit nu verder gaat. U kunt de presentatie volgen via het gemeentelijke YouTube kanaal op een pc, een laptop
of op uw televisie. Hoe dat werkt, leest u in de bijgesloten nieuwsbrief. De presentatie blijft de komende weken
op het YouTube kanaal staan, zodat u het later nog eens kunt bekijken.
Wij kunnen ons voorstellen dat het besluit om in de Oostpolder een bedrijventerrein te gaan ontwikkelen vragen
bij u oproept. Daarom bieden we de mogelijkheid om aanstaande zaterdag, 17 april,persoonlijk met u in gesprek
te gaan. Dit kan in verband met corona helaas ook alleen digitaal. In de nieuwsbrief leest u hoe dat werkt. Voor
een persoonlijk gesprek kunt u zich aanmelden bij Petra Wetterauw van de provincie. Dat kan per mail,
p.wetterauw@provinciegroningen.nl of telefonisch: 06 527 61 695 (tijdens kantooruren). Bestuurders en
projectmedewerkers zitten zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur klaar om u te woord te staan.
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De ontwikkeling van de Oostpolder tot bedrijventerrein is een proces dat een aantal jaren gaat duren. Openheid
en zorgvuldigheid vinden wij hierbij belangrijk. Het plan voor de Oostpolder willen we graag in goed overleg met
u uitwerken en daarom willen we graag hierover met u in gesprek.
Met vriendelijke groet,

Mirjam Wulfse
Gedeputeerde Provincie Groningen

Eltjo Dijkhuis
Wethouder gemeente het Hogeland

