
Nieuwsbrief - oktober 2022

Er komt een drukke periode aan. In deze nieuwsbrief vindt u veel informatie over 
bijeenkomsten die er in de komende periode georganiseerd worden. Een aantal van deze 
bijeenkomsten zijn momenten waar u invloed op de plannen kunt uitoefenen. In deze 
nieuwsbrief hebben we ze voor u op een rij gezet.

Hackathon

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over 
de Hackathon die we in november organiseren. Op 5 
oktober was de deadline voor inschrijving en we kunnen 
melden dat tenminste 13 teams zich opgegeven hebben. 
We houden u op de hoogte!

Deze 
nieuwsbrief bevat 

de bijlage 
concept-

vangnetregeling !

Raadsleden op bezoek
 
Woensdag 21 september bracht de raad van 
de gemeente Het Hogeland een bezoek 
aan het gebied rond de Oostpolder. In 
‘het Diggelschip’ in Oudeschip was een 
informatiemarkt ingericht waarvoor ook 
bewoners waren uitgenodigd. Raadsleden 
werden breed geïnformeerd over de stand 
van zaken rondom de gebiedsontwikkeling 
Oostpolder. Met name de lopende 
onderzoeken en ontwikkelingen werden 
toegelicht zoals onder andere de ‘open 
planprocedure’, de MER, de Vangnetregeling 
en het Ruimtelijke Kwaliteitskader. Uiteraard 
was er veel ruimte voor gesprek over de 
gebiedsontwikkeling van de Oostpolder. 

Raadsleden 
gaven aan dat 
ze het hebben 
gewaardeerd 
om bijgepraat 
te worden en in 
gesprek te kunnen 
gaan. Het was 
een geslaagde 
bijeenkomst!

Stateninformatiedag 12 oktober

Op 12 oktober is er de Stateninformatiedag. Tijdens deze 
Stateninformatiedag laten statenleden zich informeren 
over verschillende onderwerpen die op de agenda staan 
van de commissievergadering op 26 oktober* . Van 11.45 
uur tot 12.45 uur staat de gebiedsontwikkeling Oostpolder 
op het programma. De bijeenkomst wordt live gestreamd 
via https://groningen.stateninformatie.nl en is hier na 
afloop ook terug te zien. Van 16:00 tot 17:00 uur zijn inwo
ners van de provincie Groningen en belangstellenden van 
harte welkom bij Praten met de Staten in het provincie
huis Martinikerkhof 12, Groningen (in het Atrium).

* In onze vorige nieuwsbrief was de datum genoemd 
van 2 november van de commissievergadering, dit is 
gewijzigd in 26 oktober!!



Commissievergadering Provinciale 
Staten

26 oktober* is er de commissievergadering van 
Provinciale Staten waarin de behandeling van 
het Ruimtelijke Kwaliteitskader (RKK) op de 
agenda staat. Het is agendapunt A.02. De 
volledige agenda en aanvangstijd vindt u op  
https://provinciegroningen.bestuurlijkeinformatie.nl/. 
Wij maken u er graag op attent dat dit een moment 
is waar u gebruik kunt maken van uw inspreekrecht. 

Uitnodiging informatiebijeenkomst 
Geluid

Op dinsdag 1 november 2022 organiseert het  
projectteam Oostpolder een informatieavond over 
geluid. Diverse specialisten geven in het eerste deel 
van de avond een presentatie over geluid. Dit deel 
van het programma wordt opgenomen en zal later 
via de website www.hetdigitalediggelschip.nl terug 
te kijken zijn. In het tweede deel van de avond is 
er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de 
specialisten. Dit deel wordt niet opgenomen.

Wat kunt u verwachten? 
Deze avond belichten we verschillende kanten van 
geluid. Hiermee willen we duidelijkheid scheppen 
over hoe de Wet Geluidshinder werkt. Hoe wordt 
deze toegepast? Wat regelt de Wet wel en wat niet?
Hebt u nu al vragen over geluid die u graag beant
woord ziet deze avond? Stelt u ze dan nu al door ze 
te sturen naar oostpolder@provinciegroningen.nl . 
Onze specialisten gaan hun best doen de vragen te 
beantwoorden.

Locatie
Hotel Ekamper, Radsweg 12, Roodeschool 
Inloop: 19:00 uur
Start: 19:30 uur      
Einde: 21:30 uur

Volgende nieuwsbrief
Wat is de stand van zaken van de Milieueffect
rapportage (MER), de Landbouweffectrapportage 
(LER) en hoe is het met het Masterplan? Over deze 
zaken en andere ontwikkelingen praten we u graag 
bij in de volgende nieuwsbrief. 

Inloop
Elke eerste woensdag van de maand van 12.00 uur 
tot 14.00 uur is er inloop mogelijk in het Diggelschip 
in Oudeschip. 
Wilt u liever iemand spreken op een ander moment? 
Maak een afspraak door te mailen naar  
Petra Wetterauw, oostpolder@provinciegroningen.nl. 

Gebiedsontwikkeling Oostpolder op 
12 oktober a.s. op de agenda raads-
overleg gemeente Het Hogeland

Vanaf 16.00 tot 22.00 uur is er raadsoverleg bij de 
gemeente Het Hogeland. De gebiedsontwikkeling 
Oostpolder staat op de agenda. Wanneer u dat 
wilt, kunt u inspreken over dit onderwerp.  De 
agenda vindt u op https://raadhethogeland.nl/
vergaderingen.  Op https://raadhethogeland.nl/ 
incontact kunt u zich aanmelden voor het 
inspreken tijdens de vergadering.

Uitnodiging tweede bewoners-
avond vangnetregeling

Op dinsdagavond 25 oktober vindt een 
informatieavond plaats, waarin adviesbureau 
Brink graag met u in gesprek gaat over 
de concept vangnetregeling. Brink is een 
onafhankelijk adviesbureau op het gebied van 
bouw, huisvesting en vastgoed en heeft de 
afgelopen jaren diverse vangnetregelingen 
ontwikkeld. Graag nodigen wij u uit om hierover 
mee te praten. Het gesprek vindt plaats in 
dorpshuis het Diggelschip, van 19.00 tot 21.00 uur. 

Concept voorstel vangnetregeling
Mede op basis van alle informatie van de 
bewonersavond op 13 juli jl. is Brink een 
conceptvoorstel voor een vangnetregeling aan 
het ontwikkelen. De eerste visie van Brink op de 
conceptvangnet regeling vindt u als bijlage bij 
deze nieuwsbrief.

Uw inbreng
We nodigen u van harte uit om op 25 oktober al 
uw vragen te stellen en opmerkingen en tips op 
deze concept vangnetregeling mondeling mee 
te geven. Mede op basis van uw inbreng wordt 
de concept vangnetregeling aangepast als dat 
nodig is. Daarna wordt het definitief concept 
door Brink aan de overheden voorgelegd, waarop 
besluitvorming door de overheden zal volgen. 
Er is op deze avond in Pieterburen ook een 
bijeenkomst voor grondeigenaren over Wind op 
Zee, zie ook PawozEemshaven. 

Wij begrijpen dat u er mogelijk voor kiest om 
die bijeenkomst te bezoeken. U kunt daarom 
altijd  uw opmerkingen over de concept 
vangnetregeling aan ons doorgeven of indien 
gewenst een afspraak maken met iemand van 
Brink. Stuur uw reactie of een verzoek voor een 
afspraak per email naar Petra Wetterauw,  
oostpolder@provinciegroningen.nl. We ontvangen 
uw reactie graag uiterlijk 28 oktober 2022. Wij zien 
u graag de 25e oktober.

Locatie
Het Diggelschip, Molenweg 18, Oudeschip
Inloop: 19:00 uur
Start: 19:30 uur


