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Bollenvelden in bloei
rondom Oudeschip
01 mei 2022

Het voorjaar betekent in Nederland ook altijd de bloei

van de vele bollenvelden. Niet alleen de bollenstreek in

het westen  van ons land kent deze fraaie uitzichten. Ook

de grond aan onze waddenkust is zeer geschikt voor de

teelt van tulpenbollen. 

Etty Meijer is op pad gegaan om al het moois vast te

leggen! Verderop in de Oudeschipster vind u meer van

deze mooie plaatjes.

Heeft u ook iets moois, opmerkelijks of bijzonders gezien

in of om Oudeschip en omstreken? Mail de redactie op

redactie@oudeschipster.nl. Kopij inleveren mag ook op

Molenweg 15, Oudeschip.

(zie kiek rondom diek voor meer foto's)

OUDESCHIPSTER |  EDITIE  0701

fo
to

: E
tt

y
 M

ei
je

r

Onderzoek
Masterstudent
universiteit Utrecht



ECOO

Energie Coöperatie Oudeschip en omstreken U.A. (ECOO) is opgericht vanuit de

klankbordgroep te Oudeschip voor het gebied van Bierumer Nieuwstad tot en met

Valom waar nieuwe windturbines worden geplaatst.

Het gebied wordt afgebakend door het criterium van 1500 m vanaf een nieuw te bouwen

windturbine. De Coöperatie gaat namens de omgeving het volgende regelen: de

compensatie voor de omwonenden die daar recht op hebben. Verder verdeelt de ECOO

de opbrengsten van de windturbines in eigendom onder de leden die daar statutair recht

op hebben.

ECOO BV

Om te kunnen investeren in projecten heeft ECOO een BV opgericht nl. ECOO BV.

Deze investeert in projecten welke zijn ingebracht en goedgekeurd door de ALV. De

opbrengsten van de BV worden verdeeld over de leden van ECOO. Mocht onverhoopt

deze BV ter ziele gaan dan kan de beslaglegger/curator niet aan de gelden komen van de

stichting Energieparken Eemshaven.

Stichting Energieparken Eemshaven

Om de gelden van het gebiedsfonds te borgen en zeker te stellen tegen beslaglegging

gaat ECOO de stichting Energieparken Eemshaven oprichten. Uiteindelijk is het deze

stichting die de verdeling jaarlijks gaat uitvoeren richting de omwonenden die daarvoor

in aanmerking komen. Een en ander zal worden uitgevoerd door 

      kantoor Vreugdenhil te Uithuizermeeden.
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Bericht van 

Energie Cooperatie
Oudeschip &

Omstreken
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Op verzoek van het bestuur van ECOO 

hierbij de volgende uitleg over de organisatie

en de structuur van de Cooperatie:
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Toelichting bij de bovenstaande afbeelding:

- Max. en min. percentage vastzetten, beslissing volgende ALV

- Omgevingsvergoeding:

   - 80% via profijtregeling

   - 20% via projectenregeling

Voor vragen over bovenstaande kunt u altijd contact opnemen

met de Energie Cooperatie! 

Kijk hiervoor ook op www.ec-oudeschip.nl



Uitnodiging aan grondeigenaren en inwoners
Oudeschip e.o.
Tweede helft april hebben alle grondeigenaren met een agrarisch belang in de Oostpolder een

brief ontvangen. Omdat wij aan strenge privacyregels (AVG) zijn gebonden, is de brief niet op

naam verstuurd maar naar 'het adres'. Dit komt mogelijk onpersoonlijk over maar zeker niet

zo bedoeld. Zoals ook in de brief geschreven, is het doel juist om met u als belanghebbende in

gesprek te komen, u te leren kennen. Graag wil ik dit hier benadrukken en u hartelijk

uitnodigen voor een gesprek. 

Heeft u geen brief ontvangen maar stelt u het wel op prijs dat wij een keer langskomen voor

een gesprek, neem via p.wetterauw@provinciegroningen.nl contact op en we maken ook

met u graag een afspraak!

04

Vanaf 1 juni tot 12 juli 2022 kunt u door middel van een zienswijze of reactie,

reageren op een aantal stukken die verband houden met de gebiedsontwikkeling

Oostpolder. Het gaat om de kennisgevingen Voornemen en Participatie en de

Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 

U kunt te zijner tijd alle documenten en onderliggende informatie vinden op de

website, www.hetdigitalediggelschip.nl . De plannen liggen uiteraard ook ter

inzage op de gemeentehuizen in Uithuizen, Winsum en Delfzijl en bij de

provincie Groningen. Op 21 juni, tussen 16.00 en 20.00 uur organiseren de

provincie en gemeente een inloopavond in dorpshuis Diggelschip in Oudeschip.

Daar is alle tijd om uw vragen te stellen over de documenten en procedure. U kunt

dan ook een schriftelijke zienswijze en/of reactie achterlaten. Op 21 juni is er

daarnaast gelegenheid om het concept Ruimtelijk kwaliteitskader, met daarin de

uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling Oostpolder, in te zien.

Medio mei brengen wij een nieuwsbrief uit waarin we dit proces stapsgewijs

uitleggen en toelichten.
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Uitnodiging

Ter inzagelegging kennisgevingen
Voornemen en Participatie en 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Aankondiging

mailto:p.wetterauw@provinciegroningen.nl
http://www.hetdigitalediggelschip.nl/


Denk mee over het
traject van de
nieuwe kabels naar
de Eemshaven
Vanwege de start van een aantal geplande windparken 

op zee wordt er opnieuw een soort planproces gestart 

om het traject van de kabel naar o.a de Eemshaven te plannen. Dit heet PAWOZ

Eemshaven. o.a. in de Ommelander Courant stond hiervan een aankondiging.

U kunt een zienswijze indienen en eventueel meedenken over dit tracé. Met name de

geplande kabel langs de dijkweg in Oudeschip is hiervan belangrijk voor onze omgeving.

Via overheid.nl kunt u op de hoogte blijven van dit soort omgevingsaankondigingen.

Wilt u een zienswijze indienen? Ga dan naar www.rvo.nl/pawoz-eemshaven
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Ophalen oud papier:
Eerste zaterdag van
de maand
Ook in mei op de eerste zaterdag van de maand zamelen wij

oudpapier in voor de basisschool in Roodeschool.

Om 9:00 uur beginnen wij met rondje te rijden.

U kunt uw oud papier goed zichtbaar langs de weg zetten dan

kunnen wij het op de aanhanger zetten.

Bij grote partijen kunt u ook tussentijds bellen: 

Marck 0610218666

Arien 0653632723

Namens de Activiteiten Commissie Oudeschip 
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Foto: Unsplash

Informatie via Overheid.nl



graag het dorpshuis opgeknapt / aangepakt ziet – ook toekomstbestendig.

graag ziet dat er weer activiteiten worden georganiseerd

graag meer te weten wilt komen over de bedrijven aan de andere kant van de dijk.

Die daar nu al gevestigd zijn. Vroeger kwam Groningen Seaports langs om te

vertellen wat er zoal gebeurde – dat willen we weer opzetten.

wensen hebt ten aanzien van recreatieve en veilige fietsverbindingen met aandacht

voor de combinatie met de niet recreatieve gebruikers.

zorgen hebt over de overlast die windmolens met zich meebrengen (licht en geluid)

graag geïnformeerd wilt worden over de stand van zaken van jullie eigen

energiecoöperatie ECOO.

We gebruikten een praatplaat bij deze gesprekken (zie de achterkant van deze

Oudeschipster). De inhoud van deze praatplaat ontstond uit eerder opgehaalde

informatie zoals via de dorpsvisie en de praatavonden met de Provincie.

Aanvullend aan de praatplaat hoorden we onder andere van jullie dat je:

Samenvattend maakten we uit jullie reacties op: haak aan bij de goede ideeën en wensen

die er al liggen! 

Dankjewel voor jullie reacties.
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Nieuws over proces
ontwikkeling Oostpolder

Haak aan! Opbrengst Praatplaat
De afgelopen tijd hebben we op verschillende

momenten bij inwoners onze oor te luister gelegd

over wat zij nodig hebben om prettig te wonen in

Oudeschip en omgeving. Wat nodig is om ons dorp

en onze buurtschappen leefbaar te houden – juist

wanneer de Oostpolder ontwikkeld wordt.



Buurtschappen – we horen graag van jullie

Deze zin zetten we uitdrukkelijk in dit stuk omdat wij als Dorpsbelangen Oudeschip denken dat

we als buurtschappen – van Valom tot aan Nieuwstad – meer samen zouden moeten optrekken

om het hier leefbaar te houden. Delen jullie onze mening? Zien jullie al voldoende terug over je

eigen buurt? Zo niet, vul graag nog aan wat is voor jullie belangrijk als het gaat om samen leven,

mooi maken of meedelen?

Tijdens de bezorging van de volgende Oudeschipster horen we het graag van jullie. Samen met

Groninger Dorpen brengen we dan de dorpskrant rond en zullen we jullie - die we tegenkomen

- aanschieten. 

Wil je eerder een reactie geven? Dat kan: vul het puzzelstukje in dat u in deze Oudeschipster ziet

staan. Lever dat in bij het Dorpshuis of mail uw reactie naar info@oudeschip.nl.

Kom je uit Oudeschip en heb je nog niet de tijd gehad om je reactie geven? Gebruik dan ook het

puzzelstukje of mail je vraag naar bovenstaand mailadres.

Liever in gesprek?

Dat kan natuurlijk ook! Op woensdag 11 en 18 mei zijn we van 15:30 uur tot 17:30 uur in het

Dorpshuis aanwezig – kom gerust langs om vragen te stellen of je ideeën met ons te delen.

Met vriendelijke groet,

Vereniging Dorpsbelangen Oudeschip

Jaap Kap

Etty Meijer

Renger Coolman

Peter de Vries

Tim Veenstra
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100% anoniem en onafhankelijk

Het is geheel anoniem. De informatie wordt alleen met uw toestemming gebruikt, maar altijd

volledig anoniem. Daarnaast doe ik onafhankelijk onderzoek vanuit de Universiteit Utrecht

zonder invloeden van private of publieke partijen. Dit zorgt ervoor dat het onderzoek niet wordt

beïnvloed. 

Waarom zou u meedoen?

Als inwoner staat u voor mij centraal in de toekomstige veranderingen rondom de uitbreiding

van de Eemshaven. Het is belangrijk dat er onderzoek komt naar de effecten van

landschapsverandering op bewoners. Mede omdat de grond verder zal afnemen om plaats te

maken voor de energietransitie in Nederland. Wat gebeurt er momenteel en wat betekent dit

voor u in de toekomst en doet dit met u? Met uw hulp kunnen we samen dit duidelijk in kaart

brengen. 

Contact

Mag ik bij u langskomen met een plak verse cake of wilt u samen een kop koffie doen in het

Diggelschip in de maand mei? Dan hoor ik graag een belletje of e-mailtje van u wanneer dit

uitkomt. Alvast hartelijk bedankt!
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Landschapsverandering 

in uw omgeving

Onderstaand een oproep van een 

masterstudent aan de universiteit Utrecht:

Over mijn onderzoek
Er is veel aandacht voor de plannen van de uitbreiding van de Eemshaven. Maar wat heeft dit

voor een effect op u, uw gezondheid, gezin, of bijvoorbeeld uw huis en financiële situatie is? Of

wellicht ziet u ook kansen liggen.

Dat is waar mijn onderzoek door middel van gesprekken met burgers over gaat. Graag ga ik kort

met u in gesprek over uw kijk op de plannen van de Oostpolder en wat deze plannen voor u en

uw omgeving betekenen. 

Sanne van Soelen     Telnr: 06 538 766 99     E-mail: s.vansoelen1@students.uu.nl

Masterstudent Sociale Geografie, Universiteit van Utrecht

Wat voor een effect heeft de uitbreiding van de Eemshaven 

in de Oostpolder op u?

Foto: Sanne van Soelen

 

 



Kiek rondom diek!
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Onderstaand een impressie van ingezonden foto's rondom

biodiversiteit, werkverkeer en/of andere bijzondere of

opvallende gebeurtenissen in en om Oudeschip.

Foto's: Etty Meijer

Wilt u ook graag een foto insturen? 

Stuur uw post naar redactie@oudeschip.nl. o.v.v onderwerp en uw naam. 

Liever niet digitaal? Lever uw kopij in bij Molenweg 15.

De Holland

Norway lijn

vertrekt!

OUDESCHIPSTER |  EDITIE  07

Zwaan heeft zijn

nestje weer klaar

Bollen in bloei



In de knipselmap
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Gevonden in een oude knipselmap: Ook in hogere kwaliteit te lezen op oudeschip.nl.
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Getijden Eemshaven mei 2022

1 1

Op verzoek onderstaand de getijdenkaart met hoog- en laagwater voor de Eemshaven. 

Voor het mosselen zoeken, zwemmen in de zomer of genieten van de mooie kwelders.
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Dorpsagenda
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Een overzicht van alle bijeenkomsten, geplande activiteiten en meer de komende tijd
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01 juni tot 12 juli
Reageren/zienswijze indienen op stukken ontwikkeling Oostpolder.

www.digitalediggelschip.nl

di 21 juni - inloopavond Diggelschip
16:00 - 20:00 Inloopavond gemeente en provincie t.b.v

inspraak/zienswijze Oostpolder.

za 07 mei - Oud papier
09:00 - Ophalen Oud Papier

www.rvo .n l /pawoz-eemshaven

Indienen zienswijze PAWOZ Eemshaven
Van 15 april tot en met 27 mei 2022 kunt u reageren en een zienswijze indienen over het

voorgenomen trace naar de Eemshaven.

wo 11 mei - Inloop in Diggelschip
15:30 uur tot 17:30 - dorpsbelang, Groninger dorpen aanwezig

wo 18 mei - Inloop in Diggelschip
15:30 uur tot 17:30 - dorpsbelang, Groninger dorpen aanwezig
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Belangrijke adressen en andere 
websites met informatie over de
ontwikkelingen rond Oudeschip:

de Oudeschipster

Wordt gemaakt i.s.m Dorpsbelangen Oudeschip. 

Redactie: Etty Meijer, Renger Coolman, Jaap Kap, Marieke Jonker, Vita van der Lijke, Anton Bardie.

www.oudeschip.nl | redactie@oudeschip.nl | E-mail uw nieuws, foto's of verhalen naar onze redactie. 

Energie Cooperatie Oudeschip

en Omstreken

www.ec-oudeschip.nl

Windpark Eemshaven West

www.windparkeemshavenwest.nl

Digitale Diggelschip

www.digitalediggelschip.nl

Oproep!Missen wij zaken?
Heeft u iets belangrijks

te melden? Vertel het ons!
redactie@oudeschip.nl

Heeft u een nieuwtje, opinie of idee voor in deze dorpskrant, 

mail dan naar redactie@oudeschip.nl.

Via de website overheid.nl kunt u via e-mail op de hoogte blijven

van alle berichten uit uw buurt zoals vergunningen,

bouwplannen en lokale regelgeving. U kunt hier een

postcodegebied selecteren en krijgt per mail alle wijzigingen

toegestuurd.

Handig om te weten:

Ons dorpshuis is weer open!

Zien we u zaterdag?



 

 


