
Uitbreiding Eemshaven en ontwikkeling Oostpolder
Digitale toelichting op 13 april 2021

Op 13 april 2021 om 19.30 uur geven wij u een toelichting op het besluit om de Eemshaven uit te breiden en in 
de Oostpolder een bedrijventerrein te ontwikkelen. Door corona moet dat helaas digitaal, terwijl wij juist over dit 
onderwerp graag uitgebreid met u in gesprek willen. Want u krijgt een belangrijke stem in de ontwikkeling van het 
gebied. Vanavond maken we hiermee het begin.

In deze nieuwsbrief leggen we u uit hoe u de digitale uitzending kunt volgen. Ook ziet u wanneer de eerste 
gespreksbijeenkomsten zijn, die we op zaterdag 17 april organiseren. Tot slot geven we u nu alvast meer uitleg 
waarom wij de ontwikkeling van de Oostpolder zo belangrijk vinden.

Hartelijke groet,     
Mirjam Wulfse, gedeputeerde  

Eltjo Dijkhuis, wethouder 

april 2021

De digitale toelichting volgen: hoe 
werkt dat?
We starten vanavond om 19.30 uur. U komt in de uitzending via 
internet. Dat werkt als volgt. Ga op de pagina van een website 
staan, bijvoorbeeld Google. In de bovenbalk toetst u dan de 
volgende tekst in: 
https://live.diepzeekonijn.nl/eemshaven
Wanneer u daarna drukt op enter, komt u rechtstreeks in de 
uitzending.



De tijdstippen waarop de 
bijeenkomsten worden gehouden zijn: 

We organiseren op zaterdag 17 april persoonlijke 
gesprekken van een half uur, waarin u uw vragen kunt 
stellen aan gedeputeerde Mirjam Wulfse of wethouder 
Eltjo Dijkhuis. Deze gesprekken zijn digitaal via Microsoft 
Teams. Het is belangrijk dat u zich aanmeldt voor één 
van de tijdstippen. Dat kan tot en met donderdag 15 
april aanstaande.

U kunt hiervoor bellen of mailen naar Petra Wetterauw 
(contactgegevens staan onderaan deze nieuwsbrief). 
Wanneer u mailt, wilt u dan het volgende doorgeven:

• het tijdstip van uw voorkeur
• uw voorkeur voor een gesprek met Mirjam Wulfse 

of met Eltjo Dijkhuis
• uw naam, adres en telefoonnummer   

09.00 - 09.30 uur 
09.30 - 10.00 uur 
10.15 - 10.45 uur 
10.45 - 11.15 uur 
11.30 - 12.00 uur 
12.00 - 12.30 uur

13.30 - 14.00 uur 
14.00 - 14.30 uur 
14.45 - 15.15 uur 
15.15 - 15.45 uur 
16.00 - 16.30 uur 
16.30 - 17.00 uur

Persoonlijk gesprek op zaterdag 17 april

Samen het inrichtingsplan maken
U wordt als omwonende zorgvuldig betrokken bij de inrichting van de Oostpolder. We gaan, onder 
voorbehoud van de besluitvorming door Provinciale Staten en de gemeenteraad, de komende maanden 
alvast starten met de voorbereidingen voor het masterplan voor de Oostpolder. Daarin komt te staan 
hoe het bedrijventerrein eruit komt te zien en hoe dit ruimtelijk wordt ingepast. Dat masterplan werken 
we uit met alle partijen, die een belang hebben, dus ook met u. De periode tot aan de besluitvorming 
door Provinciale Staten en de gemeenteraad, die is voorzien in juni of juli, willen wij benutten om zo veel 
mogelijk informatie op te halen, die van belang is voor het masterplan. Na besluitvorming werken we de 
optimale inrichting uit.

Bureau BügelHajema gaat dit masterplan uitwerken. Uw inbreng is daarbij zeer gewenst. Daarom 
organiseren we vanaf mei meerdere werksessies aan verschillende gesprekstafels.

• Aan Tafel 1 gaan we in gesprek over het bedrijventerrein zelf, dus over de verkaveling, de 
beeldkwaliteit en bouwmassa van de panden en de eisen aan kavelinrichting, de inpassing tussen 
de turbines van het windpark Oostpolder, over energie, milieu en duurzaamheid en over de 
ontsluiting en bereikbaarheid van het bedrijventerrein.

•  Tafel 2 gaat over de inrichting van de groen-blauwe zones tussen het bedrijventerrein en 
de woonkernen. Daarbij gaan we met u in gesprek over de vraag hoe u deze zones wilt gaan 
gebruiken en beleven en hoe deze eruit kunnen zien. Graag horen we welke waardevolle natuur- 
en landschapselementen we moeten behouden en versterken.

• Aan Tafel 3 bespreken we het effect van het bedrijventerrein op de leefbaarheid in de kernen. 
Daarbij gaat het onder andere over de uitwerking van compensatiemaatregelen in de dorpen en 
de uitwerking van een regeling, als vangnet voor woningeigenaren.

U kunt zich aanmelden voor deelname aan deze gesprekstafels. Stuurt u dan een mail met uw 
naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en de werkgroep waar u aan wilt deelnemen aan Petra 
Wetterauw. De contactgegevens staan onderaan deze nieuwsbrief.



Tot slot: kom met uw vragen bij ons

De ontwikkeling van de Oostpolder tot bedrijventerrein is een proces dat een aantal jaren gaat 
duren. Openheid en zorgvuldigheid zijn voor ons hierbij van groot belang. Wij zullen u actief 
blijven betrekken en vragen u ook om bij vragen of suggesties contact met ons op te te nemen. 

Als u specifieke vragen heeft, die u graag met de projectmanagers wilt bespreken dan kan dat 
natuurlijk. U kunt voor het maken van een afspraak bellen met Petra Wetterauw. Zij plant dan 
een gesprek in.

U kunt contact met ons opnemen via Petra Wetterauw. Dat kan per mail naar
p.wetterauw@provinciegroningen.nl. Bellen kan ook, via telefoonnummer 06 527 61 695.

Waarom een nieuw bedrijventerrein in de Oostpolder?

Op 13 april gaat de nieuwe projectwebsite voor uitbreiding van de Eemshaven in de Oostpolder online. Op 
www.hetdigitalediggelschip.nl kunt u vanaf 20.15 uur uur meer achtergrondinformatie vinden over de 
Oostpolder. Op de website leest u ook hoe u kunt meedoen de komende tijd. Verder vindt u er een lijst met veel 
gestelde vragen en onze antwoorden. Deze website wordt steeds uitgebreid en zo geven we u altijd actuele 
informatie.

De bestuurders van de provincie Groningen 
en gemeente Het Hogeland hebben in hun 
collegeprogramma’s geschreven dat zij zich willen 
inzetten voor een sterke regionale economie. De 
uitbreiding van de Eemshaven in de Oostpolder 
biedt een economische inpuls voor de regio. Wij 
zien een toenemende vraag naar grote kavels 
van bedrijven, die zich in Noordoost-Groningen 
willen vestigen. U moet dan denken aan 
waterstofgerelateerde bedrijven, batterijfabrieken, 
automotive bedrijven, windenergie-gerelateerde 
bedrijven en datacenters maar ook aan nieuwe 
vormen van high tech bedrijven. Deze bedrijven 
brengen ons een gevarieerde werkgelegenheid 
en vernieuwingsmogelijkheden. Daarvan gaan we 
de positieve, economische effecten merken. 

De ontwikkeling van een bedrijventerrein in de 
Oostpolder is een belangrijke voorwaarde om 
de kansen voor de economische versterking van 
Noordoost-Groningen te benutten. Er zijn nu 
nauwelijks locaties beschikbaar voor de vestiging 
van dit type bedrijven, die deze grote kavels 
nodig hebben. Op bestaande bedrijventerreinen 
is het aanbod aan kavels te beperkt en bovendien 
versnipperd. We hebben naar meerdere locaties 
in de provincie gekeken. Daaruit blijkt dat de 
Oostpolder voor alle sectoren een zeer geschikt 
terrein is.

Projectwebsite voor de uitbreiding Eemshaven


