
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldwijd meedenken over Oostpolder 
 
De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland zetten een nieuwe stap in de zoektocht naar 
innovatieve voorstellen voor de Oostpolder als toekomstgericht bedrijventerrein. Op 8 september is daarom 

iets nieuws en iets bijzonders gestart: een hackathon voor de Oostpolder; een online evenement waarin 
mensen met verschillende kennis en kunde via internet samenwerken.  
 
Een hackathon is een wedstrijd waar provincie en gemeente  teams van over de hele wereld uitdagen om 
voorstellen te doen voor de Oostpolder als toekomstgericht bedrijventerrein. Dat is namelijk een grote wens 
van zowel de gemeente als de provincie. Gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijkhuis: “Wij willen 
graag dat de Oostpolder een bedrijventerrein wordt waar de bedrijven op het terrein, de omwonenden en de 
rest van de wereld vooral kunnen profiteren van positieve effecten op de omgeving.” 
 

 Wat moet de hackathon opleveren? 

  Met deze hackathon proberen we zoveel mogelijk nieuwe  
  kennis op te halen en te bundelen. We hopen daarmee  
 suggesties te krijgen voor de Oostpolder die er voor  
 zorgen dat de bedrijven zo samenwerken dat  
  de directe omgeving in plaats van lasten vooral lusten   
  ervaart. We willen dat de Oostpolder anderen gaat inspireren.  
                Dat ook andere partijen bedrijvigheid op een nieuwe manier  
  zullen gaan vestigen. Als ons dat lukt, wordt de hackathon een  
  heel waardevolle bijdrage aan de gebiedsontwikkelingen.  
 

 Waarde  
 De eerste vraag van de hackathon gaat over het  
  bedrijventerrein zelf. We zoeken naar de beste oplossingen op  
  het gebied van innovatie, samenwerking en bedrijvigheid. Hoe  
  kunnen bedrijven op het terrein individueel of samen door  
  nieuwe bedrijfsprocessen en businessmodellen per saldo  

          zorgen voor een ‘positieve uitstoot’, namelijk grondstoffen die  
          waarde toevoegen?  
         Vraag twee gaat over de effecten van de Oostpolder op de  

            maatschappij en de leefomgeving. We zijn op zoek naar  
            voorstellen die het mogelijk maken dat de 
            gebiedsontwikkeling in de Oostpolder en de exploitatie van het  
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terrein positief bijdragen: op sociaal-maatschappelijk gebied, economisch, ruimtelijk en ecologisch.  
 

Fasen 

Een hackathon verloopt in een aantal fasen en levert uiteindelijk een winnaar op. Vanaf 8 september kan men 
zich als individu of als team aanmelden voor de hackathon. Dat gaat via de website, 
www.hackathonoostpolder.nl. Aanmelden kan tot 4 oktober 2022. De hackathon zelf is een tweedaagse, op 17 
en 18 november 2022. Om een goede mix van kennis te krijgen, gaan we actief bepaalde bedrijven, 
organisaties en onderwijsinstellingen vragen om mee te doen. U moet dan denken aan energie-experts, 
natuurorganisaties, belangenorganisaties, economen, hogescholen en universiteiten bijvoorbeeld. Via deze 
nieuwsbrief nodigen wij ook als belanghebbende van harte uit om mee te doen! 
 

Wat kan ik hier als inwoner en agrariër in het gebied mee? 
We zijn op zoek naar teams van beginnende en gevestigde bedrijven, nationaal en internationaal, bedrijven, 
studenten, kennisinstellingen maar ook inwoners en gebruikers van het gebied of een combinatie daarvan.  
Je kunt als inwoner, agrariër of in welke rol dan ook, dus meedoen. Hiervoor hoef je (nog) geen team te 
hebben. Toch gewoon inschrijven! De voorbereidingsperiode is bedoeld om aansluiting te zoeken bij andere 
teams, of om bij te dragen als lid van een testpanel. Wij zouden het mooi vinden wanneer er inwoners en 
agrariërs in beide panels zitten. Jullie kunnen de ideeën toetsen aan wenselijkheid en haalbaarheid. 
 

Tot slot 
Deze Hackathon is vooral bedoeld om in deze fase alle kennis en innovatie die er is bij elkaar te brengen. Om te 
komen tot een optimale oplossing voor het bedrijventerrein, waar de omgeving, als het even kan, ook van kan 
profiteren. Kansen om innovatief landbouw te (blijven) bedrijven op het terrein zelf of in de nabijheid ervan in 
beeld te krijgen. We hopen op ideeën die we kunnen inzetten om het Masterplan te optimaliseren en bedrijven 
die interesse hebben te inspireren het uiterste te doen om een goede buur te zijn.  

De hackathon wordt gefinancierd door het Nationaal Programma. Het prijzengeld bedraagt 25.000 euro. 
Winnaars worden bekend gemaakt na afsluiting van de tweedaagse, op 18 november 2022.  

 

Belangstelling voor de Oostpolder 
 
Opnieuw stond er een bericht op RTV Noord en in het 
Dagblad van het Noorden over mogelijke komst van een 
bedrijf naar de Eemshaven, in dit geval een batterijfabriek. 
Het bericht op RTV Noord kwam van de Brits-Koreaanse 
batterijenmaker Eurocell zelf. Zij hebben via de 
Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-
Nederland (NOM) hun interesse voor vestiging in Noord-
Nederland aangegeven.  
 
Dat bedrijven interesse hebben en zich willen oriënteren 
op kansen en vestigingsvoorwaarden in het gebied is niet 
vreemd. De NOM heeft de provincie Groningen gevraagd 
bij het gesprek aan te sluiten. Zij hebben deze gelegenheid 
benut om het bedrijf te informeren over het open 
planproces die de provincie en gemeente het Hogeland 
samen met de omgeving voor de Oostpolder doorlopen. 
Dat dit proces doorgang moet vinden én ook de tijd krijgt 
die daarvoor nodig is. Wij benadrukken daarom ook nu, 
dat de provincie in deze fase nog geen afspraken over 
vestiging in de Oostpolder met partijen maakt.  
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Planning 
 
20 september 
Vaststellen reactienota van de ter inzagelegging (1 juni t/m 12 juli 2022) door Gedeputeerde Staten 
21 september 
Raadsleden van Het Hogeland brengen een bezoek aan de Oostpolder. U kunt ’s avonds met hen in gesprek als 
u wilt. U bent dan van harte welkom in het dorpshuis van Oudeschip tussen 20.00 en 21.00 uur.  Wilt u zich 
aanmelden als u langs wilt komen? Stuurt u dan een mail naar oostpolder@provinciegroningen.nl.  
21-23 september 
Versturen reactienota naar alle indieners 
21 september 
Commissievergadering Provinciale Staten (koersdocument op de agenda) 
21 september 
Raadsleden van Het Hogeland brengen een bezoek aan de Oostpolder. U kunt ’s avonds met hen in gesprek als 
u wilt. U bent dan van harte welkom in het dorpshuis van Oudeschip tussen 20.00 en 21.00 uur.  Wilt u zich 
aanmelden als u langs wilt komen? Stuurt u dan een mail naar oostpolder@provinciegroningen.nl.  
12 oktober 
Praten met de Staten  
25 oktober 
Informatiebijeenkomst vangnetregeling 
1 november 
Informatiebijeenkomst Geluid  
2 november 
Commissievergadering Provinciale Staten  
(Ruimtelijk Kwaliteitskader op de agenda en mogelijkheid om in te spreken) 
9 november 

Provinciale Statenvergadering (Ruimtelijk Kwaliteitskader op de agenda) 

 

Leden van het team Oostpolder zijn weer wekelijks aanwezig in dorpshuis Het Diggelschip voor 

inloopspreekuren. Elke woensdag, van 12.00 tot 14.00 uur kunt u langs komen als u vragen hebt, of meer wilt 

weten over bepaalde onderwerpen. U bent van harte welkom.  

 
_________________________________________________________________________________ 
 

Tweede informatiebijeenkomst vangnetregeling 
Op dinsdagavond 25 oktober is de tweede bewonersavond over de vangnetregeling. Adviesbureau Brink gaat 
daar met u in gesprek over de conceptvangnetregeling. U bent van harte welkom in dorpshuis Het Diggelschip, 
van 19.00 tot 21.00 uur.  
 
Mede op basis van alle input van de eerste bijeenkomst op 13 juli is Brink een conceptvoorstel voor een 
vangnetregeling aan het ontwikkelen. De eerste visie van Brink op de conceptvangnetregeling ontvangt u als 
bijlage van de volgende nieuwsbrief in week 40 zodat u voldoende tijd heeft om zich daar op voor te bereiden.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Koersdocument 

In de Omgevingsvisie maakt de provincie samen met andere overheden, bedrijven, inwoners, etc. plannen voor 
de inrichting en het gebruik van onze leefomgeving. Waar willen we wonen, waar geven we ruimte aan 
bedrijven, zonnepanelen, windmolens, natuur, landbouw.  Er is beperkte ruimte en hoe willen we die inrichten 
en gebruiken? De uitgangspunten hiervoor staan in de Omgevingsvisie. In 2020 is de provincie gestart met het 
werken aan de vernieuwde omgevingsvisie voor de komende 30 jaar.   
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Het Koersdocument  is weer een stap in het proces op weg naar de nieuwe Omgevingsvisie. Ook voor/ over de 
Oostpolder staat hier informatie. Daarom willen we u laten weten dat dit document op 21 september 
aanstaande op de agenda van de Statencommissie staat. U kunt daar inspreken, als u dat wilt. U moet zich 
hiervoor wel aanmelden. Dat kan via de mail: statengriffie@provinciegroningen.nl of telefonisch 050 - 316 
4458. Meer informatie vindt u hier.  

 

_________________________________________________________________________________ 
 

Reactienota  
Voor de zomer heeft u kunnen reageren op een aantal documenten over de Oostpolder: de kennisgeving 
Voornemen en Participatie, de Toelichting Voornemen en Participatie, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD) en het Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK).  De gemeente en provincie beantwoorden deze reacties in een 
Reactienota. Het college van B&W van Het Hogeland zal deze Nota beoordelen en daarna gaat de Nota door 
naar besluitvorming in Gedeputeerde Staten (GS). Zodra GS de Reactienota heeft vastgesteld, waarschijnlijk op 
20 september, wordt deze doorgestuurd naar Provinciale Staten. Mensen die gereageerd hebben, ontvangen 
een exemplaar van de Nota. We zullen de Nota ook publiceren op de website, www.hetdigitalediggelschip.nl. 
In de commissievergadering van 2 november zal het Ruimtelijk kwaliteitskader worden besproken en ligt de 
Reactienota ter informatie voor.  
 
Wilt u inspreken op één van de commissievergaderingen dan kunt u zich aanmelden via de mail: 
statengriffie@provinciegroningen.nl of telefonisch 050 - 316 4458. 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Advies van de commissie m.e.r. 

In het kader van de Milieueffectrapportage gebiedsontwikkeling Oostpolder is de commissie-m.e.r. gevraagd 
om een advies uit te brengen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dat gaat om een advies waarop de 
m.e.r.-onderzoeken uitgevoerd gaan worden. De commissie-m.e.r. adviseert onafhankelijk en heeft laten 
weten uiterlijk 13 september hun advies te publiceren. Dat advies kunt u dan vinden op www.commissiemer.nl 
en wordt ook onderdeel van de Reactienota.   
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