
Nieuwsbrief - november 2022

In deze nieuwsbrief praten we u bij over de actuele ontwikkelingen in de gebiedsontwikkeling 
Oostpolder. Waar wordt aan gewerkt? Wanneer verwachten we resultaten met u te delen 
en hoe kunt u invloed uitoefenen? Ook zijn er weer verschillende informatiebijeenkomsten 
waarvoor we u van harte uitnodigen.

Uitnodiging boekpresentatie
    
Presentatie VERLEDEN, 
HEDEN EN TOEKOMST 
de Oostpolder. 
Graag nodigen we u uit 
voor de boekpresentatie 
van ‘VERLEDEN, HEDEN 
EN TOEKOMST de 
Oostpolder’.

Met dit boek zijn 
verhalen zichtbaar 
gemaakt en vastgelegd 
over het verleden, heden 

en toekomst van het gebied in en rond de Oostpolder. 
Door historisch onderzoek, artikelen uit de media en 
interviews met inwoners van dit gebied is het een rijke 
schakering van verhalen geworden die helder laten zien 
dat dit gebied altijd al dynamisch is geweest. Persoonlijke 
verhalen, eeuwenoude geschiedenis, ontwikkelingen 
in het gebied, dit komt allemaal aan bod. Een boek 
dat voor iedereen die hier woont, werkt of recreëert 
de aantrekkelijkheid en gelaagdheid laat zien van dit 
bijzondere stukje Groningen.

We zien u graag op 25 november en overhandigen u 
VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST de Oostpolder.

Wanneer:  Vrijdag 25 november
Hoe laat: 15:00 - 17:00 uur
Waar:  Het Diggelschip

VERLEDEN, HEDEN 
EN TOEKOMST 
de Oostpolder

Vervolgavond 
Vangnetregeling
 
Op 25 oktober is het concept van de 
Vangnetregeling voor de gebiedsontwikkeling 
Oostpolder door bureau Brink gepresenteerd 
aan belangstellenden. Deze Vangnetregeling 
is speciaal bedoeld als ‘achtervang’ voor 
woningeigenaren, die willen verhuizen maar 
hun woning niet op de vrije markt kunnen 
verkopen vanwege de onzekerheden door de 
gebiedsontwikkeling Oostpolder. Er is deze 
avond veel gesproken over het voorgestelde 
concept, er zijn een aantal zeer waardevolle 
suggesties gedaan en op het einde van de 
avond was duidelijk dat er behoefte is aan 
een vervolgafspraak. Deze zal plaatsvinden op 
dinsdag 22 november in het Diggelschip te 
Oudeschip.

Programma
19:00 - 19:30 uur:  Inloop
19:30 uur:  Start bijeenkomst
22:00 uur:  Einde bijeenkomst

Iedereen is welkom, ook als u niet eerder 
bij de avonden over de Vangnetregeling 
aanwezig bent geweest.



Programma 
boekpresentatie:

15:00 uur 
Inloop en ontvangst met 
koffie/thee 

15:30 uur 
Opening door gedeputeerde 
Mirjam Wulfse

15:40 uur 
Lezing Ineke Noordhoff -
Van wie is het landschap? 
Groninger boeren aan de 
kust hebben eeuwenlang 
zelf land geschapen en in 
gebruik genomen. Journalist 
Ineke Noordhoff volgt in 
haar boek ‘Schaduwkust’ vier 
generaties boeren aan de 
Groninger kust in hun omgang 
met verandering. In 2022 
verscheen ‘Ontaard land’, over 
de strijd van een Groninger 
tegen de gasregenten’ over 
de gaswinning en hoe deze 
landexploitatie de bewoners 
met kapotte huizen achterliet. 
In de Oostpolder wordt het 
landschap nu hertekend 
om ruimte te maken voor 
andere exploitanten. Is het 
landschap van de bewoners, 
van bedrijven, boeren of 
bestuurders?

16:00 uur
Wethouder Eltjo Dijkhuis 
overhandigt eerste exemplaar 
van het boek aan de 
geïnterviewde bewoners en 
ondernemers. Aansluitend 
overhandiging van het boek 
aan de genodigden.

16:30 uur
Napraten met een drankje

17:00 uur
Einde

Terugblik thema-avond geluid

Op 1 november was de thema-
avond Geluid. Het doel van 
de avond was duidelijkheid 
te scheppen over hoe de Wet 
geluidshinder werkt. Hoe wordt 
deze toegepast? Wat zijn wettelijke 
geluidnormen en hoe wordt 
bepaald of een geluidbelasting 
acceptabel is? Hoe wordt 
gehandhaafd?

Er waren drie geluidsdeskundigen 
die presentaties hebben gegeven 
over de verschillende aspecten. 

Van deze presentaties zijn opnames gemaakt en zullen binnenkort te 
vinden zijn op www.hetdigitalediggelschip.nl . Tijdens de avond zijn 
ook veel vragen gesteld, met name over de geluidsoverlast van het 
windmolenpark. De vragen hebben we gebundeld en van antwoorden 
voorzien in een document dat ook zal verschijnen op de website. 
Daarnaast zal contact opgenomen worden met de Omgevinsgdienst om 
met hen te kijken wat zij kunnen doen met de klachten rond het geluid 
van windmolens..

       

Stand van zaken gebiedsontwikkeling 
Oostpolder

Facetbeheersverordening geluidverdeelplan

Op 16 november heeft de gemeenteraad van Het Hogeland de 
facetbeheersverordening geluidverdeelplan Eemshaven vastgesteld. Als 
bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de publicatie die op 24 november 
wordt opgenomen op de gemeentepagina in De Ommelander.

Ruimtelijk Kwaliteitskader vastgesteld door Provinciale Staten.

Op 9 november tijdens de Provinciale Statenvergadering is het Ruimtelijk  
Kwaliteitskader (RKK) voor de gebiedsontwikkeling Oostpolder door 
Provinciale Staten vastgesteld. Voorafgaand aan de vaststelling is de 
motie, ingediend door de Partij voor de Dieren, met meerderheid van 
stemmen door PS verworpen. 

Na de instemming van Gedeputeerde Staten, college van B&W en de 
gemeenteraad van Het Hogeland hebben ook Provinciale Staten nu het 
RKK vastgesteld. 

MilieuEffectRapportage en Masterplan

De MilieuEffectRapportage (MER) is in volle gang. Onderzoeken zoals in 
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn opgenomen worden uitgewerkt. 
Dit geldt ook voor het Masterplan. Hierbij wordt onder andere het 
advies van de commissie MER om meerder varianten uit te werken 
meegenomen. Volgens de huidige planning gaan we er vanuit dat het 
Masterplan voor de zomer van 2023 gepresenteerd kan worden en dat 
de deelrapporten voor de MER begin volgend jaar gereed zijn. Zodra de 
documenten voldoende gereed zijn om met u te delen wordt u hiervan 
vroegtijdig op de hoogte gesteld. Waar nodig organiseren we inspraak- 
en/of informatieavonden.



Landbouw Effect Rapportage

Naast de MillieueffectRapportage (MER) is nu ook 
gestart met de LandbouweffectRapportage (LER). 
Hiervoor is een opdracht verstrekt aan bureau 
RoyalHaskoning DHV.  Met deze effectrapportage 
willen we onderzoeken wat de effecten op de 
landbouwsector zijn in het algemeen en de effecten 
op de lokale landbouwsituatie. Aandachtspunten 
in de onderzoeken lopen uiteen van wat als de 
situatie blijft zoals die is tot welke innovatieve kansen 
liggen er voor de landbouw als het (voorliggende) 
Masterplan tot uitvoering komt. Uiteraard wordt 
gekeken naar mogelijke effecten op landbouwgrond- 
en bedrijven in de omgeving van de Oostpolder. 
Maar ook naar de effecten op  leefbaarheid, sociale- 
en financiële omstandigheden van de aanwezige 
landbouwbedrijven in de Oostpolder als deze 
landbouwgrond wordt onttrokken.

Bij het formuleren van de onderzoeksvragen 
is zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
vragen en zorgen die zijn geuit door de drie 
landbouworganisaties, LTO Noord, Gronings 
Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) en Nederlandse 
Akkerbouw Vakbond, en de binnengekomen reacties 
op de documenten van de ter inzagelegging dit 
voorjaar.

Binnenkort is de eerste bijeenkomst van een 
ingestelde klankbordgroep bestaande uit personen 
uit de landbouwsector, gemeente, provincie en 
het bureau. Hier gaan we de verdere stappen 
bespreken waarbij vooral aandacht hoe de agrarische 
bedrijven en zeker de families achter die bedrijven, te 
betrekken.

Wat gebeurt er nog meer rondom de Eemshaven?

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan, maar er 
zijn meer ontwikkelingen gaande naast de 
gebiedsontwikkeling Oostpolder. Vanuit het 
Rijksprogramma PAWOZ (Programma Aanlanding 
Wind Op Zee) wordt gewerkt aan de aanlanding van 
de energie van Wind op Zee. Meer informatie kunt u 
lezen op de website https://www.rvo.nl/onderwerpen/
bureau-energieprojecten/lopende-projecten/pawoz .

De Noordzee boven onze provincie is een locatie waar 
windparken gepland zijn. Deze windparken moeten 
in de optelsom 4,7 gigawattuur (GWh) opwekken. 
Deze opgewekte energie is nu versneld nodig door 
het energie tekort. Minister Rob Jetten heeft in 
september tijdens zijn bezoek aan de Eemshaven 
hierover gesproken met Groningen Seaports.. Ook 
met de provincie Groningen wordt gesproken over 
de aanlandingsmogelijkheden van de windenergie 
die op zee wordt opgewekt. Vooralsnog lijkt de 
Eemshaven hiervoor de meest geschikte plek.
Daarnaast is TenneT de aangewezen partij die 

moet onderzoeken waar deze binnenkomende 
energie getransformeerd moet worden zodat 
het beschikbaar komt voor gebruik en geleid kan 
worden op het stroomnet van Nederland. Ook 
hiervoor wordt gekeken naar de Eemshaven.

Wat betekent dit voor de gebiedsontwikkeling 
Oostpolder?

De door de gemeente en provincie ingezette 
open planprocedure voor de gebiedsontwikkeling 
Oostpolder blijft onverkort van kracht. Het Rijk en 
TenneT kunnen eigenstandig handelen in deze 
met bijvoorbeeld een Rijkscoördinatieregeling. 
We zijn hierover met de Rijksoverheid en TenneT 
in gesprek waarmee we het belang van de 
regio en de gebiedsontwikkeling Oostpolder 
kunnen behartigen. We vragen van hen ons 
open planproces te respecteren. Als het Rijk en 
TenneT iets willen in de Oostpolder dan zal aan de 
vastgestelde ambities van de gebiedsontwikkeling 
Oostpolder moeten worden voldaan. De kaders 
van de gebiedsontwikkeling zijn wat ons betreft 
dus leidend. Mocht blijken dat de benodigde 
voorzieningen zouden moeten landen in de 
Oostpolder, dan informeren we u daar over.

HACKATHON Oostpolder

Op 17 en 18 november stond de Hackathon 
Oostpolder gepland. Helaas heeft de organisatie 
moeten besluiten om de hackathon naar een later 
moment te verplaatsen in 2023.

Naar aanleiding van de oproep voor deelname 
hadden zich 19 teams aangemeld voor de 
hackathon. Een prima uitgangspunt voor een 
hackathon en een blijk van veel belangstelling voor 
de gebiedsontwikkeling Oostpolder vanuit zowel 
de markt, maatschappelijke organisaties als ook de 
omgeving door een burgerpanel samengesteld uit 
teamleden van dorpen en buurtschappen rondom 
de Oostpolder. Gaandeweg het proces zijn er om 
verschillende redenen helaas teams afgevallen. Het 
aantal teams dat overbleef was te beperkt om een 
optimaal resultaat te kunnen verwachten uit de 
hackathon. Daarom is besloten de hackathon uit te 
stellen naar een later moment in 2023. We houden 
u op de hoogte van het vervolg!

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.


