
Nieuwsbrief - mei 2022

Kennisgevingen, Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau en Ruimtelijk 
kwaliteitsplan gebiedsontwikkeling Oostpolder 
liggen ter inzage.

Van woensdag 1 juni 
t/m dinsdag 12 juli 2022 
kunt u reageren op een 

aantal documenten 
over de planuitwerking 

Oostpolder. In deze 
nieuwsbrief het waarom, 

wat en hoe.

Reageren op 
documenten voor de 
gebiedsontwikkeling 
Oostpolder
Op een aantal momenten vragen we 
inwoners en andere belangstellenden 
te reageren op documenten die zijn 
opgesteld over de planuitwerking 
Oostpolder. Het gaat daarbij om formele 
momenten. Van 1 juni t/m 12 juli 2022 
liggen de volgende vier documenten ter 
inzage:

1. Kennisgeving Voornemen en 
Participatie gebiedsontwikkeling 
Oostpolder 

2. Toelichting kennisgeving 
Voornemen en Participatie

3. Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
4. Ruimtelijk kwaliteitskader 

Oostpolder (Nota van 
Uitgangspunten)

1. Kennisgeving 1. 

1. Voornemen en Participatie
De kennisgeving Voornemen en Participatie is niets anders 
dan een aankondiging in de vorm van een advertentie. Hierin 
informeren Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 
belanghebbenden over het voornemen om de Oostpolder te 
willen ontwikkelen en op welke manier zij inwoners en andere 
belanghebbenden hierbij betrekken en informeren. Bij dit 
bericht wordt u uitgenodigd te reageren, bijvoorbeeld door 
het beantwoorden van de volgende vragen:

• Vindt u dat de provincie Groningen en de gemeente 
Het Hogeland met hun plannen voldoende aansluiten 
op de waarden en karakteristieken van de gebieden 
waarop het onderzoek betrekking heeft? 

• Heeft u nog aanvullende kansen en raakvlakken 
waarmee rekening moet worden gehouden?

• Welke onderwerpen moeten in de 
Milieueffectrapportage worden onderzocht?

• Kunt u zich vinden in de manier waarop mensen uit de 
omgeving worden betrokken bij het proces?



2. Toelichting 
Voornemen en 
Participatie
In het document Toelichting Voornemen 
en Participatie staat in aanvulling op de 
aankondiging een nadere toelichting 
op het project Oostpolder. Ook op dit 
bericht kunt u reageren.

3. Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD)
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
bevat informatie voor omwonenden, 
andere belanghebbenden en adviseurs 
over de inhoud en opzet van de op te 
stellen milieueffectrapportage (m.e.r). 
De m.e.r. is een hulpmiddel bij het 
nemen van besluiten en heeft als doel 
het milieubelang volwaardige mee te 
wegen in de besluitvorming . 
De afbakening van het onderzoek - 
ofwel het bepalen van de reikwijdte en 
het detailniveau van het onderzoek - is 
belangrijk voor het opstellen van de 
m.e.r. De reikwijdte gaat over de vraag 
welke alternatieven en/of varianten en 
welke milieuaspecten we onderzoeken 
in de m.e.r. Ook heeft de reikwijdte 
betrekking op het onderzoeksgebied. 
Detailniveau geeft aan hoe uitgebreid 
en op welke manier de verschillende 
milieuaspecten worden onderzocht. Op 
de NRD kunt u een zienswzijze indienen.

4. Ruimtelijk 
kwaliteitskader 
Oostpolder (Nota van 
Uitgangspunten)
De afgelopen maanden is uitvoerig 
gesproken met omwonenden, 
stakeholders en experts. De uitkomsten 
van die gesprekken zijn verwerkt in het 
Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK). Het 
RKK geeft de kaders voor het Masterplan 
aan. Ze gaan over de inrichting van het 
gebied en het beperken van de effecten 
op de directe omgeving.
We onderzoeken de kaders op 
haalbaarheid en uitvoerbaarheid, 
ze worden verdiept, uitgewerkt 
en ruimtelijk vorm.gegeven in het 
Masterplan. Als onderzoeksuitkomsten 
in strijd zijn met de ambities en 
kaders in het RKK, dan kan hiervan 
worden afgeweken, maar wel in goed 
overleg en met duidelijke motivatie en 
onderbouwing. Op dit document kunt u 
reageren.

Waar kunt u de documenten 
vinden en inzien?

• Gemeentehuis Winsum,  
op afspraak, t. 088 – 3458888

• Gemeentehuis Uithuizen,  
op afspraak, t. 088 – 3458888

• Gemeentehuizen in de gemeente Eemsdelta,  
op afspraak, telefonisch via nummer 140596 of per 
e-mail: gemeente@eemsdelta.nl

• Provinciehuis Groningen,  
zonder afspraak op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur

• Dorpshuis Het Diggelschip, Oudeschip
 
De documenten staan ook op de website  
www.hetdigitalediggelschip.nl.

Inloop - Informatiebijeenkomst 21 
juni a.s. tussen 16.00 en 20.00 uur
Op 21 juni a.s. organiseren we een inloopbijeenkomst in 
het Diggelschip. Tussen 16.00 en 20.00 uur kunt u met uw 
vragen over de terinzagelegging terecht bij een aantal 
deskundigen. Om 16.30 en 19.00 uur is er een presenta-
tie waarin het proces en de inhoud van de verschillende 
documenten worden toegelicht.

 

Hoe reageren?
Wilt u op de kennisgevingen reageren of een zienswijze 
indienen op de Notititie Reikwijdte en Detailniveau, dan 
kan dat per e-mail of met een brief. Ook kan dat tijdens de 
inloop-informatiekijeenkomst op 21 juni.

Digitaal reageren - Wit u digitaal reageren, stuur dan een 
mail naar oostpolder@provinciegroningen.nl. Geeft u daarbij 
duidelijk aan dat het hier om een reactie op de kennisgevin-
gen gaat en | of een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau gaat. 

Per brief reageren - Wilt u een brief sturen, stuurt u deze 
dan naar Provincie Groningen, t.a.v. P. Schuls-Wetterauw, 
Postbus 610, 9700 AP Groningen. 

Vragen?
Als u meer wilt weten over de plannen, kunt u bellen met de 
Provincie Groningen,  op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 
uur op 050-3164900. 

Wat gebeurt er met uw reactie?
Alle reacties worden samengevat en beantwoord in een 
zogenaamde Reactienota. Deze nota is eind september af. 
Gedeputeerde Staten bepaalt hoe met de binnengekomen 
reacties moet worden omgegaan in de planuitwerking. We 
laten u uiteraard weten wanneer die besluitvorming plaats-
vindt en tot welke uitkomsten en aanvullingen dit heeft 
geleid. 


