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Gebiedsontwikkeling Oostpolder



Gebiedsontwikkeling Oostpolder

• Bedrijventerrein voor met name grootschalige bedrijven

• Gericht op: waterstofproductie, batterijproductie, automotive, 
hyperscale datacenters, groene energie (bron: Koersdocument 
Omgevingsvisie Provincie Groningen)

• Integraal plan met groenblauwe inpassingszones

• Open planproces met omgeving
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Locatiealternatieven



Locatiealternatieven

• Locatie Oostpolder: geen eerder MER en nog niet opgenomen in 
ruimtelijk beleid

• Daarom in kader MER Oostpolder kijken naar mogelijke alternatieve 
locaties

• Locatiekeuze is bestuurlijke afweging, waarbij ook andere zaken dan 
milieu meewegen



Locatiealternatieven

• Criteria voor locatiealternatieven (NRD p. 15)
• Groot plangebied met ruimte voor grote kavels

• Zoveel mogelijk aansluitend op zeehaventerrein

• Voldoende duurzame energie

• Geen of zeer weinig gevoelige functies in plangebied

• Mogelijkheden voor dubbel ruimtegebruik

• Eemshaven-West en Delfzijl-Zuid
• Locaties zoveel mogelijk vergelijkbaar gemaakt met locatie Oostpolder (ca 600 

ha, groenblauwe inpassing, behoud windturbines)



Locatiealternatieven: 
1. Oostpolder
2. Eemshaven West
3. Delfzijl-Zuid

(bron: NRD)



Concept

Locatiealternatief 1 
Oostpolder



Concept

Locatiealternatief 2 
Eemshaven-West



Concept

Locatiealternatief 3
Delfzijl-Zuid



Locatiealternatieven

• Beoordeeld op 8 milieuaspecten 
• Verkeer

• Geluid

• Externe veiligheid

• Stikstofdepositie

• Landschap 

• Natuur

• Sociale effecten 

• Gezondheid



Locatiealternatieven
• Tussentijdse bevindingen MER-onderzoek

• Oostpolder relatief meer woningen in nabijheid en daardoor ongunstiger voor 
mensgerichte effecten (geluid, externe veiligheid, gezondheid); ontwikkeling 
wel binnen de normen voor die effecten

• Eemshaven-West relatief meest nabij Waddengebied en daardoor ongunstiger 
dan beide andere locaties voor natuur en landschap

• Delfzijl-Zuid vergelijkbaar met Oostpolder, wel iets minder woningen; Locatie 
heeft als nadeel de grote afstand tot aanlanding wind op zee



Inrichtingsvarianten



MER: Inrichtingsvarianten Oostpolder

• Alleen voor locatie Oostpolder

• Welke varianten zijn er om het gebied in te richten?

• Gaat om varianten die onderscheidend zijn qua milieueffecten

• In dit geval zowel ruimtelijke varianten als milieuvarianten voor 
geluid en externe veiligheid



MER: Inrichtingsvarianten Oostpolder

• Ruimtelijke varianten: gebied voor bedrijvigheid en groenblauwe 
gebieden anders indelen



Basisvariant: groenblauwe zones 
langs Groote Tjariet en watergangen 

Concept



Variant 1: noordzijde compacter, 
groenblauwe zone zuidzijde breder

Concept



Variant 2: noordzijde compacter, 
oostelijk deel groen houden

Concept



Variant 3: noordzijde compacter, 
westelijk deel groen houden

Concept



MER: Inrichtingsvarianten Oostpolder

• Milieuvarianten voor geluid en externe veiligheid

• Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl: milieugebruiksruimte is beperkt

• Onderzoek naar ‘hoeken van het speelveld’



MER: Inrichtingsvarianten Oostpolder



MER: Effecten
< Hoek 1 geluid

Hoek 2 geluid >

Concept

Concept



MER: Effecten
< Hoek 1 externe veiligheid

Hoek 2 externe veiligheid >

Concept

Concept



Effecten locatie Oostpolder



Effecten

• Verkeer

• Geluid

• Externe veiligheid

• Luchtkwaliteit en geur

• Gezondheid

• Landschap en cultuurhistorie

• Natuur en water



Effecten - verkeer

• Verkeerstoename bepaald aan de hand van beoogde bedrijfstypen

• Prognose: 13.000 extra ritten, bij vestiging autofabriek is aantal 
extra ritten nog stuk hoger (want heel veel arbeidsplaatsen)

• Verkeer gelijkmatig verdelen over hoofdwegen N33 en N46

• Sluipverkeer tegengaan 



Concept Concept



Effecten - geluid
Bestaande zone 
industriegeluid 
(oranje lijn): op 
zonegrens max 50 dB, 
op woningen binnen 
zone max 60 dB



Effecten - geluid

• Industriegeluid: blijft binnen huidige geluidszone; belastingen op 
woningen nemen wel toe

• In alle varianten toename verharding > model gaat uit van reflectie 
geluid windturbines > maatregelen nodig

• Ruimtelijke varianten weinig onderscheidend

• Hoek 2 gunstiger dan hoek 1



Effecten – externe veiligheid

• Enkele bedrijfstypen werken met gevaarlijke stoffen
• Waterstofproductie (electrolyzers en buizen met waterstofgas; uitgangspunt is 

geen grootschalige opslag in Oostpolder maar afvoer naar waterstofbackbone)
• Batterijproductie (mogelijk opslag van stoffen)

• Combinatie met risicovolle bedrijven en windturbines: “slim ontwerpen” 
nodig.

• Ruimtelijke varianten weinig onderscheidend

• Hoek 2 gunstiger dan hoek 1



MER: Effecten – externe veiligheid

Bestaande windturbines 
en hun PR-contour 
(Plaatsgebonden risico)



Effecten – luchtkwaliteit en geur

• Luchtkwaliteit: toename verkeer; zeer beperkte effecten langs 
drukke wegen

• Geur: weinig tot geen effecten vanwege relatief ‘schone’ 
bedrijfstypen



Effecten – gezondheid

• Geluid meest bepalend; toename hinder door geluid > verandering 
(afname) gezondheidssituatie

• Ruimtelijke varianten weinig onderscheidend

• Hoek 2 gunstiger dan hoek 1



Effecten – landschap en cultuurhistorie

• Negatieve effecten door aantasting landschapsstructuur

• Basisvariant: behoud boerderij en zones langs grote watergangen

• Ruimtelijke varianten: door verdichting noordelijke deel grotere 
aantasting landschapsstructuur



MER: Effecten – landschap en cultuurhistorie
Basisinrichtingsvariant 
(bron: NRD)



Effecten – natuur en water

• Natuur:
• Foerageergebied Natura 2000-soorten 

• Stikstofdepositie op Natura 2000 door toename wegverkeer

• Leefgebied beschermde soorten (m.n. vogels) in plangebied

• Water
• Toename verharding, watercompensatie nodig

• Eventuele lozingen moeten voldoen aan strenge normen



Voorkeursalternatief



Voorkeursalternatief

• Vanuit effecten een MER-Voorkeursalternatief ontwikkelen
• Locatie

• Inrichting

• Mitigerende en compenserende maatregelen

• In besluitvorming provincie en gemeente worden ook andere zaken 
meegewogen (o.a. effecten op landbouw, landschapsvisie) 



Vragen? 


