
Nieuwsbrief - december 2022

In deze nieuwsbrief geven we een terugblik op de derde avond over de vangnetregeling en 
informeren we u over andere ontwikkelingen rondom de Oostpolder. 

Terugblik Vangnetregeling

Op dinsdag 22 november was de derde avond over de 
Vangnetregeling voor huiseigenaren die voor het gebied 
rondom de Oostpolder wordt voorbereid. 

Hier zijn de openstaande vragen en opmerkingen 
van de tweede avond besproken. Brink gaat wat 
besproken is verwerken tot een definitief advies voor 
de Vangnetregeling. Deze zal de bewoners van het 
gebied per post worden aangeboden. Hierop kunt u nog 
schriftelijk reageren met maximaal één A4 tekst. Deze 
reacties worden niet meer verwerkt in het advies voor de 
Vangnetregeling, maar als bijlage aangeboden aan de 
gemeente Het Hogeland en provincie Groningen.

U kunt het advies van Brink verwachten in week 50, 
waarna u tot en met week 1 (van 2023) de tijd krijgt om te 
reageren.   

Vangnetregeling 
wordt definitief 

advies

Boekpresentatie
VERLEDEN, HEDEN EN 
TOEKOMST de Oostpolder 

Was u niet bij de boekpresentatie op 
25 november? Dan ontvangt u het boek 
binnenkort in uw brievenbus. 



In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld dat in 
het gebied Eemshaven andere activiteiten gaande 
zijn dan alleen de gebiedsontwikkeling van de 
Oostpolder. Zoals het Rijksprogramma ‘Aanlanding 
Wind op Zee’ bijvoorbeeld, en de positie hierin 
van netbeheerder TenneT. We willen u graag op 
de hoogte houden van alle ontwikkelingen in het 
gebied rondom de Oostpolder, ook als ze niet over 
de gebiedsontwikkeling Oostpolder zelf gaan. Op 13 
december is er een dubbele inloopavond over 2 grote 
energieprojecten in uw omgeving. 

Datum:  13 december
Waar:  Hotel Ekamper, Roodeschool
Tijdstip: 18.30 – 20.30 uur

De twee projecten van de inloopavond gaan over 
Liquid Natural Gas (vloeibaar aardgas) en waterstof. 

Het eerste project is de EemsEnergyTerminal, een 
dochteronderneming van Gasunie. Deze gaat over het 
ontwikkelen van een transportnetwerk waarmee LNG 
geïmporteerd kan worden. Hierover komt binnenkort 
het ontwerpbesluit over de definitieve vergunning ter 
inzage te liggen. Meer informatie vindt u op  
www.eemsenergyterminal.nl .

Het tweede project van de inloopavond is het 
ontwikkelen van het waterstofnetwerk Noord-
Nederland Noord. Dit is een netwerk van bestaande 
en nieuwe leidingen om waterstof mee te 
transporteren. Binnenkort wordt dit voornemen 
ter inzage gelegd, samen met een voorstel voor 
participatie. Er staat een tracé gepland door de 
Oostpolder (langs de N33). Hiervan zijn we op de 
hoogte, ook van de voorwaarden. Hieruit blijkt 
dat er minimale invloed is op de plannen voor de 
gebiedsontwikkeling Oostpolder. De tekening 
hierboven uit het vastgestelde document Ruimtelijke 
Kwaliteits Kader is een schets van het voorgenomen 
tracé. Dit is slechts een schets en geen definitief 
ontwerp.

Een andere dochteronderneming van Gasunie, 
Hynetwork Services B.V. (HNS), zorgt voor de 
ontwikkeling en uitvoering van het waterstofnetwerk. 
Het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat (EZK) coördineert de besluiten en 
vergunningen. U ontvangt een dezer dagen een 
bewonersbrief met brochure en uitnodiging voor de 
informatiebijeenkomst. Ook staat er op 1 december 
een publicatie in de Ommelander Courant.

U bent op 13 december van harte welkom op 
de informatieavond. 

Er zijn informatiepanelen en medewerkers van HNS 
en het ministerie van EZK zijn aanwezig en vertellen 
u graag meer over het project en beantwoorden uw 
vragen.

Andere ontwikkelingen in het gebied

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.

Digitale nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? 
Meld u dan aan via 
oostpolder@provinciegroningen.nl.

Het gaat hier om de rode lijn. Dit is de zone 
buisleiding.


