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De ontwikkeling van de Oostpolder tot bedrijventerrein is een
ingrijpend proces dat een aantal jaren gaat duren. Openheid
en zorgvuldigheid zijn voor de provincie Groningen en de
gemeente Het Hogeland hierbij van groot belang.
In dit communicatie- en participatieplan vindt u de manier waarop
we hiermee aan de slag gaan vanaf nu tot en met mei 2023. Het
belangrijkste uitgangspunt is dat we hierbij werken met een ‘open plan
proces’.

Het doel van het open planproces is zorgvuldigheid
van de planontwikkeling waarborgen, kwaliteit
versterken en optimaal aansluiten bij de wensen uit
de omgeving.
De basisopdracht voor het participatieproces is het in goed overleg
met de belanghebbenden definiëren van de condities waaronder de
gebiedsontwikkeling in de Oostpolder mogelijk en aanvaardbaar is.
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OVER DIT PROJECT
Één van de beleidsdoelstellingen van de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland is het aantrekken van grootschalige bedrijven voor
het creëren van economische activiteiten en nieuwe werkgelegenheid.
Gedeputeerde Staten van provincie Groningen en het college van burgemeester en wethouders van gemeente Het Hogeland geven daarmee een
nieuwe bestemming aan de Oostpolder. Dit betekent een transformatie
van het huidige landbouwgebied naar een bedrijventerrein dat in ieder
geval aan de volgende eisen voldoet:

Dit communicatie- en participatieplan gaat over de eerste fase van de
planvorming. Deze fase moet de volgende producten opleveren:

•
•
•

•

Inpassen van het gebied met een groen-blauwe zone;
Het sluit zo veel mogelijk aan bij de marktvraag;
Ruimtelijke inpassing in het bestaande landschap en woonkernen
doen we samen met omwonenden en belanghebbenden.

In dit ‘open plan proces’ zijn inmiddels de bewoners van Oudeschip en de
overige kernen en alle andere belanghebbende stakeholders betrokken.

KENNISGEVING VOORNEMEN EN PARTICIPATIE (INSPRAAK)
•
De kennisgeving van het voornemen is onderdeel van de
projectprocedure. Hierin informeert de provincie dat de planstudie
ontwikkeling van Oostpolder tot bedrijventerrein en groen-blauwe
zone wordt uitgevoerd.
Met de kennisgeving van de participatie geeft de provincie aan
hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen worden betrokken bij het planvormingsproces.

MILIEUEFFECTENRAPPORTAGE (MER) EN MASTERPLAN
Met de MER onderzoeken we de milieueffecten van de verschillende mogelijke inrichtingen van het Masterplan. Op grond van verschillende informatie komt er een voorkeur voor een van de ontwerpen uit de bus,
het voorkeursbesluit. Plan-m.e.r. is een deel van de informatie waarop het
voorkeursbeslissing tot stand komt.
Nadat Gedeputeerde Staten in hebben gestemd met de ontwerpvoorkeursbeslissing wordt de beslissing ter inzage gelegd. De Commissie voor
de m.e.r. beoordeeld het plan-m.e.r. Het voorkeursbeslissing wordt vastgesteld na beoordeling en verwerking van eventuele zienswijzen en het
advies van de Commissie voor de m.e.r.
VOORKEURSBESLISSING = HET MASTERPLAN
De voorkeursbeslissing is een politiek-bestuurlijk besluit, zonder mogelijkheid om in beroep te gaan. Wel moet Gedeputeerde Staten de keuze
onderbouwen.
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RANDVOORWAARDEN
GEPLANDE WINDMOLENS
In het gebied komen de in beginsel geplande windmolens (windinclusieve planontwikkeling).
DE WOONFUNCTIE BLIJFT BEHOUDEN
OVERGANGSZONE
Er komt een overgangszone, een groen-blauwe buffer, tussen de
Oostpolder en de dorpen
OPEN PLANPROCES
Het gebied ontwikkelen we in een zogenaamd ‘open planproces’. Dit
doen wij in samenwerking met belanghebbenden waaronder de inwoners van de omliggende dorpen Heuvelderij, Koningsoord, Oudeschip,
Nooitgedacht en Polen en alle andere stakeholders die belangen hebben
bij het inrichten van het gebied.
TOEKOMSTGERICHT EN INNOVATIEF
De opzet van het bedrijventerrein is toekomstvast en klimaatbestendig.
De mogelijkheden voor het vergroten van de werkgelegenheid, het versterken van duurzaamheid, ecologie en biodiversiteit en het minimaliseren van het gebruik van energie en water worden optimaal benut.
AANSLUITING BIJ DE MARKTVRAAG
De Oostpolder biedt ruimte voor de vestiging van grootschalige bedrijven
in een groen-blauwe setting. We dagen ieder bedrijf uit om op een innovatieve manier de eigen ‘footprint’ te minimaliseren en bij te dragen aan
de versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

DE CONTEXT VAN HET ‘OPEN PLANPROCES’

De gemeente Het Hogeland en provincie Groningen zijn gestart met de
planvormingsfase voor de integrale gebiedsontwikkeling Oostpolder.
Provincie en gemeente zetten in op integrale gebiedsontwikkeling met
als doel verschillende opgaven te verbinden. Bij het maken van keuzes
maken we afwegingen waarbij rekening wordt gehouden met de andere
opgaven. Ook liggen er mogelijkheden om vanuit de verschillende opgaven samen te werken.
Het gaat om opgaven als:
•
De ruimtelijke inpassing in het bestaande landschap en
bescherming van waardevolle elementen;
•
Het verbreden van het economisch perspectief;
•
Het opwekken van windenergie en maatregelen ten behoeve van
klimaatadaptatie;
•
Natuur / natuur inclusieve landbouw, ruimtelijke kwaliteit en
duurzaamheid van het bedrijventerrein zelf;
•
Leefbaarheid en milieuaspecten;
•
Woningbouw.
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HET DOEL VAN HET ‘OPEN PLANPROCES’

De inzet vanuit de provincie Groningen en gemeente Het Hogeland is
om de belanghebbenden vanuit het gebied zorgvuldig te betrekken bij
de planvorming. Wat betekenen de wensen en belangen voor de planvorming? Welke afwegingen maken we op grond daarvan voor de uiteindelijke besluitvorming? Met dit ‘open planproces’ willen provincie en
gemeente de zorgvuldigheid van de planontwikkeling waarborgen, de
kwaliteit van de plannen versterken en optimaal laten aansluiten bij de
wensen vanuit de omgeving.

De basisopdracht voor het participatieproces is om
samen met de belanghebbenden de voorwaarden
(binnen de vastgestelde randvoorwaarden) vast te stellen
waaronder de gebiedsontwikkeling in de Oostpolder
mogelijk en aanvaardbaar is.
Het participatieproces is gericht op het in beeld krijgen van alle belangen
en vergroten van de kwaliteit van het uiteindelijke plan. Dit doen we door:
•
Het borgen van omgevingsbelangen en het optimaliseren van de
kwaliteit van proces en resultaat door:
□
□
□

•
•
•
•

□

het verzamelen en vertalen van wensen, ideeën, eisen,
informatie;
het vergroten van kennis, wat betekent een bepaald soort
bedrijvigheid feitelijk?;
het vergroten van eigen verantwoordelijkheid: wat kunnen en
willen inwoners, maatschappelijke partners en medeoverheden zelf;
het maken en vastleggen van afspraken.

Het bij elkaar brengen van verschillende belangen.
Waar mogelijk de input vanuit de omgeving te vertalen in de
ruimtelijke plannen en aanvullende afspraken.
Helder aan te geven wat wel en niet kan en zo het managen van
verwachtingen.
Regelmatig terug te koppelen wat er is gebeurd met de inbreng en
waarom input wel of niet is meegenomen (afwegingen).

DE BELANGHEBBENDEN
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ONDERWERPEN

Om de belangrijkste bespreek- en aandachtspunten in beeld te brengen
is een issue-analyse gemaakt van de belangrijkste thema’s, die spelen bij
de ontwikkeling van de Oostpolder tot bedrijventerrein. De belangrijkste
onderwerpen van bespreking zijn:

RUIMTELIJKE KWALITEIT
Ruimtelijke kwaliteit op en rond het bedrijventerrein: groen-blauwe
overgangszones, functies, inpassing, behoud en versterking van waardevolle natuur-, cultuur en landschapselementen, zoals de Grote Tjariet.
LEEFBAARHEID IN DE WOONKERNEN
Leefbaarheid in de woonkernen: fysiek-ruimtelijk, sociaal-maatschappelijk, financieel-economisch.

INRICHTING
TERREIN

GROND EN
LANDBOUW

ONDERBOUWING
RUIMTELIJKE
KWALITEIT

LEEFBAARHEID
IN DE
WOONKERNEN

ONDERBOUWING
Onderbouwing van het initiatief om in de Oostpolder een bedrijventerrein
te ontwikkelen.
INRICHTING TERREIN
Inrichting bedrijventerrein: bebouwing en beeldkwaliteit: hoe gaat het er
uit zien? (Beeldkwaliteit, hoogte en bouwmassa en eisen aan kavelinrichting, milieuaspecten, ontsluiting en verkeer, routes, hinder en overlast).
Het inspiratieboek biodiversiteit biedt hiervoor aanknopingspunten.

GROND EN LANDBOUW
Houding grondeigenaren voor grondverwerving (in fase 1 is grondverwerving niet aan de orde) en opstellen Landbouweffecten rapportage.
De planvormingsfase kent twee fasen. In de eerste fase halen we alle
informatie en brengen we de effecten daarvan in beeld. Daarbij gaan
we ook aandacht besteden aan de effecten van typen bedrijvigheid
in de Oostpolder. Bijvoorbeeld: wat betekent een waterstoffabriek in
mijn achtertuin als het gaat om veiligheid? Wat zijn de kansen voor
Oudeschip bij welk type bedrijvigheid. Dan komt nog fase projectbesluit, de juridische uitwerking van fase 1. Pas daarna worden keuzes
gemaakt over het typen bedrijven dat zich gaat vestigen.
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VOOR WIE IS DIT PLAN BEDOELD?

OMWONENDEN in de directe omgeving van het gebied Oostpolder
(Oudeschip e.o.)
INWONERS die mogelijk met indirecte gevolgen te maken krijgen
(b.v. verkeer)
STAKEHOLDERS met een direct (ruimte) belang (Waterschap, Tennet etc.);
STAKEHOLDERS met indirect belang (veiligheidsregio, maatschappelijke organisaties etc.)
POLITIEK EN BESTUUR

DE KADERS

De participatie wordt ingericht volgens het gedachtegoed van de nieuwe
Omgevingswet. Verder voldoet het aan de richtlijnen van de Participatie- en inspraakverordening van provincie Groningen en gemeente Het
Hogeland:
We zorgen voor een OPEN EN TRANSPARANT PROCES met tijdige
en proactieve communicatie.
Het streven is om over alle onderwerpen OVEREENSTEMMING te
bereiken. Bij de afweging van belangen is er veel aandacht voor
de argumentatie die ten grondslag ligt aan te maken of gemaakte
keuzes.
Het participatieproces wordt aan de voorkant ‘GEPLAND’, maar is
NIET STAR. Er is tijdens het proces ruimte om in goede dialoog en
vertrouwen bij te sturen, een extra bijeenkomst te plannen of een
geplande bijeenkomst anders in te richten, nieuwe vragen op te
pakken en nieuwe samenwerkingen de ruimte te geven. We maken
een communicatie-/participatiekalender en passen deze waar nodig
aan.
ALLE BELANGHEBBENDEN krijgen de gelegenheid om MEE
te DENKEN en inbreng te geven in relatie tot hun belang. De
projectorganisatie /adviseurs zetten hiervoor praktische en
doelmatige werkvormen en communicatiemiddelen in.
Bij deelname aan een werkgroep of gesprekstafel wordt van
VERTEGENWOORDIGERS verwacht dat zij zo veel mogelijk NAMENS
‘DE HELE GROEP’ spreken en niet alleen hun eigen mening of belang
verkondigen.
BELANGEN WORDEN gedurende het planproces INTEGRAAL
ONDERZOCHT en afgewogen. De provincie en gemeente behartigen
‘het algemene belang’.
De provincie en gemeente geven ruimte aan en ONDERSTEUNEN
INITIATIEVEN van de BELANGHEBBENDEN.
De provincie en gemeente zorgen voor VOLDOENDE CAPACITEIT om
dit PARTICIPATIEPROCES daadwerkelijk waar te kunnen maken.

Een succesvol participatietraject is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
ZORGVULDIG: we informeren open en integraal over inhoud, voortgang en proces.
TIJDIG: bijeenkomsten en activiteiten vinden plaats op het moment
dat invloed mogelijk is.
VERWACHTINGENMANAGEMENT: we maken heldere afspraken over
mate van invloed, met betrouwbare follow-up.
MIX: we maken maatwerk in reguliere communicatiemiddelen, persoonlijke benadering en opvallende activiteiten. We hebben de juiste
houding, competenties en kennis:
□
□
□
□
□
□

We informeren de verschillende doelgroepen, zodat zij ‘weten en
begrijpen’;
We zijn open en transparant: zeggen wat we doen en doen wat we
zeggen;
Onze stakeholders weten wanneer ze waarover mee kunnen denken
en wat er met hun input gebeurt;
We onderbouwen keuzes en bieden handelingsperspectief;
We spreken en schrijven begrijpelijk, zo nodig ondersteund met
visualisaties;
We zetten een mix van middelen in voor maatwerk.

ROL: het ‘algemene belang’ is voor de gemeente/provincie.
DOELMATIGHEID: In overleg stemmen we de verschillende participatie-acties tussen raakvlakprojecten goed af, zowel inhoudelijk als qua
timing. Waar mogelijk trekken we gezamenlijk op, bijvoorbeeld door
het organiseren van informatiemarkten voor alle belangstellenden.
VERTROUWELIJK: we maken heldere afspraken over het delen van
informatie gedurende het planproces.
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PROJECTEN MET RAAKVLAKKEN

Het project ‘gebiedsontwikkeling Oostpolder’ heeft o.a. raakvlakken met
de volgende projecten:

ONTWIKKELING WINDENERGIE,
OP LAND EN OP ZEE
(nieuwe windparken TenneT, NorthH2)

COMPENSATIEMIDDELEN
TENNET

PROGRAMMA
EEMS-DOLLARD
2050

ONTWIKKELING VAN ANDERE
BEDRIJVENTERREINEN IN DE
PROVINCIE GRONINGEN

NATIONAAL
PROGRAMMA
GRONINGEN

OMGEVINGSVISIES
PROVINCIE GRONINGEN EN
GEMEENTE HET HOGELAND

VERSTERKINGSOPGAVE
ALS GEVOLG VAN
DE GASWINNING

PROVINCIAAL
PROGRAMMA
WATERSTOF
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GEDEPUTEERDE STATEN IS HET BEVOEGD GEZAG
Gedeputeerde Staten is het bevoegde gezag voor de projectprocedure.
Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevoegd is om beslissingen te
nemen in deze procedure ten aanzien van de ontwikkeling van Oostpolder. Bijvoorbeeld om stukken ter inzage te leggen en vast te stellen. Dit
gebeurt in goede afstemming met Provinciale Staten en het college van
burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Het Hogeland.
ROL PROVINCIALE STATEN EN RAAD
Op een aantal momenten worden Provinciale Staten en de gemeenteraad
gevraagd om mee te denken en een reactie te geven (geconsulteerd).
Dit zijn momenten waarop kaders moeten worden bepaald of inhoudelijke afwegingen ten aanzien van de planontwikkeling worden gemaakt.
Op een aantal momenten worden ze geïnformeerd. Dit gaat dan over
de voortgang en de momenten wanneer stukken ter inzage komen te
liggen. Provinciale Staten neemt een formeel besluit als zij worden gevraagd om voorkeursbeslissing te nemen (op basis van het Masterplan/
PlanMER) omdat dit besluit kaderstellend is voor het Projectbesluit. Het
Projectbesluit wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Tegen het
vastgestelde Projectbesluit is beroep mogelijk bij de Raad van State.
PROJECTBESLUIT
We werken toe naar een projectbesluit. Dit projectbesluit (of indien de
oude wetgeving nog van toepassing is, een provinciaal inpassingsplan)
met een onderliggend MER, een Landbouw effectenrapportage , een uitgewerkt ontwerp met daarbij een beschrijving van de manier waarop de
resultaten van participatie en inspraak zijn verwerkt, een nauwkeurige
kostenraming en dekkingsvoorstel, een uitvoeringsplanning en een risicoparagraaf. De provincie brengt het projectbesluit formeel in procedure.
TUSSENTIJDSE INFORMATIESESSIES
Voor de Statencommissie/Provinciale Staten en de raadscommissie/gemeenteraad zijn tussentijdse informatiesessies voorzien over de resultaten. Scenario’s, inrichtings- en voorkeursvariant(en) (in overleg met het
Presidium mondeling of schriftelijk).
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VISIE PROVINCIE EN GEMEENTE

De visie voor de gebiedsontwikkeling Oostpolder is opgebouwd rond
verschillende onderwerpen:

ENERGIEPROVINCIE
ECONOMISCHE
VERSTERKING

ONTWIKKELING
OOSTPOLDER

FYSIEKE
RUIMTE

PLANVORMING
MET DE
OMGEVING

ECONOMISCHE VERSTERKING VAN NOORDOOST GRONINGEN
Groningen is ‘in transitie’. De traditionele economie, gebaseerd op gaswinning en landbouw is aan verandering onderhevig en de provincie
Groningen en de gemeente Het Hogeland richten zich op nieuwe mogelijkheden. De ontwikkeling van de Oostpolder is een kans voor het genereren van nieuwe werkgelegenheid en het benutten van kansen rond
duurzaamheid en hoe de omgeving er uit gaat zien.
Het versterken van de werkgelegenheid is voor iedereen een belangrijke
drijfveer. De toenemende vraag naar grote bedrijfskavels brengen gevarieerde werkgelegenheid en innovatie waarvan Groningen de economische effecten zal merken.

ENERGIEPROVINCIE VAN NEDERLAND
Groningen profileert zich als ‘energieprovincie’, waar de nieuwe economie hand in hand gaat met ecologie, leefbaarheid en duurzaamheid. Dit
zijn randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de Oostpolder.
FYSIEKE RUIMTE VOOR DEZE ONTWIKKELING
De ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Oostpolder is een belangrijke voorwaarde om de kansen voor de economische versterking van
noordoost Groningen te benutten.
ONTWIKKELING OOSTPOLDER VRAAGT AANDACHT
De gebiedsontwikkeling van de Oostpolder zien we voor de langere termijn en als een investering in werkgelegenheid en innovatie. Dat betekent
tegelijkertijd een grote verandering in de directe woonomgeving van inwoners van Oudeschip en andere kleine kernen. Inwoners krijgen daarom
een belangrijke stem in wat er moet gebeuren om de nieuwe Oostpolder
in te passen in de bestaande omgeving. Dat heeft onze aandacht en we
bieden handelingsperspectief.
PLANVORMING SAMEN MET DE OMGEVING
In een open gesprek met inwoners verkennen we met andere belanghebbenden hoe de ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt ingepast
in de omgeving. Doel daarbij is dat de leefbaarheid van de omliggende
dorpen op peil blijft en waar mogelijk verbetert.
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DE AANPAK
We onderscheiden drie basisvormen van participatie:
OVERLEG ÉÉN-OP-ÉÉN: met een afzonderlijke belanghebbende: informeren over aanpak en voortgang, raadplegen over specifieke onderwerpen, definiëren vraagstukken, in gesprek over oplossingsrichtingen.

De participatieaanpak wordt nog verder uitgewerkt maar zal in ieder geval als basis hebben:
•

Individuele ronde langs een selectie van de belanghebbenden:
kennismaken, ophalen belangen, afspraken maken over de wijze
van betrokkenheid gedurende de verkennings-planvormingsen planvormingfase. De overige belanghebbenden informeren
we schriftelijk over het planproces, waarbij we aangeven hoe zij
informatie kunnen krijgen en input kunnen geven.

•

Individuele gesprekken met belanghebbenden over specifieke
onderwerpen die zij zelf aandragen: continu gedurende het
planvormingsproces (ook via een online-platform).

•

Gesprekstafels: uitgangspunt is dat we gedurende de planuitwerking
vier tot zes sessies per onderwerp organiseren over de inhoud.
Inmiddels zijn er per thematafel twee bijeenkomsten geweest.
Samen met dorpsbelangen en Vereniging Groninger dorpen maken
we afspraken over het vervolg.

•

Brede informatiemarkten (bij voorkeur integraal en gebiedsgericht),
waarin de tussenresultaten worden gepresenteerd, kennis kan
worden opgedaan en vragen kunnen worden gesteld. Samen met
de direct betrokkenen worden de thema’s vastgesteld. Toegankelijk
voor alle belangstellenden, inclusief de gemeenteraad en Provinciale
Staten.

•

Specifieke activiteiten als gebiedsexcursies, presentaties en
werksessies.

WERKGROEP(EN) EN GESPREKSTAFELS: raadplegen over planuitwerking, adviseren over specifieke opgaven, co-creatie bij uitwerken oplossingen, keuze tussen varianten en ontwerpoplossingen.
INFORMATIEBIJEENKOMSTEN: breed ingestoken bijeenkomsten vanuit
alle lopende (deel)projecten en invalshoeken, gebiedsgericht, voor alle
belangstellendenen en voor raads- en Statenleden.
De resultaten van de verschillende participatieacties vatten we samen en
leggen we vast en vormen het naslagwerk voor het participatieproces.
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COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE TOT NU TOE
GESPREKSTAFELS
Drie gesprekstafels zijn inmiddels in gang gezet: bedrijventerrein, groenblauwe zone en leefbaarheid. De eerste twee tafels bestaan uit direct belanghebbenden/ inwoners van de dorpen, de derde tafel (leefbaarheid)
uit leden van het bestuur van dorpsbelangen Oudeschip ondersteund
door Vereniging Groninger Dorpen.
Voor de landbouwsector/ grondeigenaren richten we een aparte werkgroep in.

OVERIGE STAKEHOLDERS
In het vierde kwartaal van 2021 is met alle direct betrokken stakeholders
individueel gesproken. Doel was het ophalen van een eerste reactie op eisen en wensen. Met een aantal is een tweede gesprek gevoerd. Alle opgehaalde informatie tot nu toe moet leiden tot twee à drie scenario’s voor de
Oostpolder met inzicht waar dilemma’s en/of overlappen zitten. De volgende stap is met elkaar in gesprek gaan over deze dilemma’s / overlap.

GESPREKSTAFEL BEDRIJVENTERREIN: onderwerpen die te maken
hebben met de ontwikkeling van het bedrijventerrein.
GESPREKSTAFEL GROEN-BLAUWE ZONE: onderwerpen die te maken hebben met de inpassing van/overgangszones naar de omgeving.
GESPREKSTAFEL LEEFBAARHEID: onderwerpen die te maken hebben met een maatregelenpakket voor de dorpen/kernen zelf. 1
WERKGROEP LANDBOUW: onderwerpen die te maken hebben met
het proces rond de Landbouweffecten rapportage.
De eerste twee ronden van de gesprekstafels bedrijventerrein en Groenblauwe zone vonden plaats in augustus, september en oktober 2021. De
gesprekstafel Leefbaarheid heeft een meer continue-status en wordt naar
behoefte georganiseerd.
Over het inrichten van een werkgroep landbouw worden afspraken met
de sector gemaakt.
1
Binnen de gemeente Het Hogeland wordt nagedacht over het breder aanpakken van het
thema leefbaarheid. Mogelijk dat deze gesprekstafel daar onderdeel van wordt en binnen
het project komt te vervallen.
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WERKVORMEN

WERKVORMEN
najaar 2021
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WERKVORMEN
De werkvormen moeten nog deels nader worden ingevuld. Hierbij zijn de volgende momenten/procedures van belang:
•
•
•
•

Kennisgeving voornemen
Kennisgeving participatie
Verkenning MER en Masterplan
Voorkeursbeslissing

GESPREKKEN

We hebben al gesprekken gevoerd en blijven dat ook doen met een
groep geselecteerde belanghebbenden. We maken kennis, kijken wat
de belangen zijn en maken afspraken over de wijze van betrokkenheid
gedurende de verkennings- en planvormingfase.
De overige belanghebbenden informeren we schriftelijk over het planproces, waarbij we aangeven hoe zij informatie kunnen krijgen en input
kunnen geven.
Gedurende het gehele planproces voeren we Individuele gesprekken
met belanghebbenden over specifieke onderwerpen die zij zelf aandragen (ook via het online-platform Stem van Groningen).

GESPREKSTAFELS

Gedurende de planuitwerking organiseren we per onderwerp gesprekstafels over de inhoud. Inmiddels zijn er per thematafel drie bijeenkomsten geweest. Samen met Dorpsbelangen en Vereniging Groninger
dorpen maken we afspraken over het vervolg.

WEBINARS

We organiseren webinars over thema’s die vragen om specifieke kennis
zoals bijvoorbeeld geluidsnormen en waterstofcentrales.

STEM VAN PROVINCIE GRONINGEN
Veel online tools zijn gekoppeld aan een online platform. De stem van provincie Groningen is zo’n platform, dat we kunnen gebruiken voor:
• Discussie of dialoog
• Poll of peiling
• Ideeënuitvraag of plannen indienen
• Stemmen op plannen
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WERKVORMEN
INFORMATIEMARKT

Tijdens informatiemarkten presenteren we de tussenresultaten, kunnen
bewoners en andere belanghebbenden vragen stellen en zich laten informeren. Samen met de direct betrokkenen stellen we de thema’s voor
de informatiemarkten vast. De markten zijn voor alle belangstellenden,
inclusief leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten.

Ter illustratie hebben we hierna het gebiedskleed en de omgevingswandeling toegevoegd.
Bij deze toelichtingen vind je:
•
Een beeld met korte toelichting van de werkvorm
•
Een uitleg over hoe je een werkvorm gebruikt
•
Randvoorwaarden of ‘overdenkers’ die je helpen om
tot een passende uitvoering te komen

Dorpsdemocratie in Onderdendam - Mayke Zandstra & Studio MARCHA!

...

AANTAL
DEELNEMERS

SCHAAL

MOMENT
IN PROCES

DOEL
PARTICIPATIE

JONGERENPARTICIPATIE

ONLINE

OVERDENKER
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GEBIEDSKLEED

Het gebiedskleed is een tafelkleed (of
geplot A0) met een grote kaart van het
gebied waarover je input wilt ophalen.
Het kleed is een hulp om in gesprek
te komen over het gebied, de opgave, kansen en uitdagingen, eventueel
aangevuld met informatie over de opgave of een verwijzing naar het online
proces.

Gebiedskleed Typisch Gronings in de MEER-dorpen - Studio MARCHA!
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GEBIEDSKLEED IN GEBRUIK
WERKWIJZE
Gesprekshulp in ontmoetingen

Leg het gebiedskleed op een grote tafel of hang het op een wand
zodat iedereen die deelneemt het goed kan zien. Bijvoorbeeld om:
•

Deelnemers te informeren over het plangebied, proces (met
tijdlijn) en tussentijdse uitkomsten;

•

Wensen en zorgen voor specifieke plekken te verzamelen;

•

Een gesprek over specifieke plekken te voeren en te markeren
waar tegengestelde belangen elkaar raken of kansen liggen.

Maak het kleed interactief

Gebruik vlaggen, punaises, stickers of papier om met elkaar te
benoemen welke plekken van belang zijn in het gebied: waar gaat
iets veranderen? Waar komen belangen elkaar tegen? Waar zijn er
kansen?

6-8

AANTAL DEELNEMERS

6-8 deelnemers per gesprekstafel

SCHAAL 		
Groot gebied

MOMENT IN PROCES

In gesprek over kansen en mogelijkheden in
beeldvormingsfase.

DOEL PARTICIPATIE

Het gesprek te voeren over belangen, wensen,
kansen en zorgen over plekken en/ of informeren
over plekspecifieke zaken.

ONLINE

Ook online kan je goed in gesprek aan de hand
van een kaart of beeldmateriaal.

OVERDENKER

Zijn er ook gebieden waar je niet over kunt praten? Waarom niet?

PARTICIPATIEGEREEDSCHAP
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OMGEVINGSWANDELING
Om in gesprek te komen over plekken
of gebieden helpt het om samen in
het gebied aanwezig te zijn. Op locatie
delen mensen makkelijker specifieke lokale kennis van plekken. Iedere
bewoner is een expert van zijn/ haar eigen leefomgeving. Ga op pad met een
gemengde groep om elkaar te inspireren met ideeën en wensen. Gebruik
daarbij creatief materiaal met ruimte
voor reactie van de deelnemers om zo
kennis te vergroten.

Luisterwandeling Perspective - Scheemda - Tussenland - foto: David Vroom

PARTICIPATIEGEREEDSCHAP
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OMGEVINGSWANDELING IN GEBRUIK
WERKWIJZE
Bepaal het onderwerp en het gebied van de omgevingswandeling.
Maak een overzicht van alle plekken in het gebied waar uitdagingen en/of kansen liggen. Wat zijn plekken waar echt iets moet gebeuren? Of waar juist veel of helemaal niet over gesproken wordt?

Formuleer een onderzoeksvraag

Waarover wil je samen nadenken tijdens de wandeling? Bedenk 1
of 2 vragen hiervoor. Maak materiaal voor het verzamelen van antwoorden op deze vragen. Zoek naar creatieve vormen op locatie of
materiaal om in handen te geven van de deelnemers.

Maak de route

20+

AANTAL DEELNEMERS
20-500

SCHAAL 		
Groot gebied

MOMENT IN PROCES

Ideeën verzamelen in beeldvormingsfase of impact bespreken tijdens ontwerpfase.

Hoe wandelen mensen door het gebied? Dit kan een route zijn van
A naar B, een luisterwandeling met koptelefoons, of een overzicht
van plekken waarin deelnemers hun eigen route kunnen bepalen.
Geef in alle gevallen duidelijk aan waar iets te doen is en wat deelnemers op die plek kunnen verwachten.

DOEL PARTICIPATIE

Feestelijke start

Benut Stemvan.provinciegroningen om ook online mensen te laten meedenken over de plekken
van verandering. Breng de plekken in beeld met
foto’s of film en ga in gesprek over de vraag die bij
deze plek centraal staat. Dit kan je ook live doen in
de vorm van een chat. Vertaal het materiaal met
de vragen op locatie naar een online peiling.

Zorg dat je de wandelroute op een gezamenlijk moment begint.
Maak hier een positief moment van, zodat je deelnemers motiveert mee te doen in het proces. Na deze dag kunnen deelnemers
de wandelroute zelf lopen.

Ga regelmatig langs de route in gesprek

Bekijk op welke momenten collega’s of andere betrokkenen aanwezig zijn op de verschillende plekken langs de route om met de
deelnemers mee te denken.

Maak van de wandeling een beleving

Vraag lokale kunstenaars en creatievelingen om de route te verlevendigen, bijvoorbeeld met objecten om (de verandering van) het
landschap te beleven. Of door een luisterwandeling of natuurbelevingsroute te maken waarin verhalen worden gedeeld.

Vergroten kwaliteit van beleid en aanpak, legitimiteit en ophalen lokale kennis omgeving en
plekken.

ONLINE

OVERDENKER

Formuleer een positieve vraag
Positieve vragen zorgen ook voor positieve of richtinggevende antwoorden.
Aantrekkelijk voor jong en oud
Bedenk hoe je de wandeling aantrekkelijk maakt
voor jong en oud. Bijvoorbeeld door van de route
een speurtocht te maken.

PARTICIPATIEGEREEDSCHAP

COLOFON
Maart 2022

Dit communicatie- en participatieplanis gemaakt voor het open plan
proces voor de gebiedsontwikkeling van de Oostpolder.
Vormgeving: Studio MARCHA!

