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Statement Oudeschip 
– inclusief zienswijzen/reacties

Geacht college van Gedeputeerde Staten Provincie Groningen,
Geachte Burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden Het Hogeland,

Het recht om te bestaan, gunnen wij onszelf (dorpsvisie Oudeschip).

Via dit statement laten we op krachtige wijze zien wat de zienswijze van Oudeschip en omgeving is op de 
gebiedsontwikkeling Oostpolder. De kennisgeving die op 1 juni is gedaan vanuit de Provincie Groningen en 
waarop o.a. inwoners tot en met 12 juli kunnen reageren, heeft ons uitgedaagd. In de kennisgeving 
(www.hetdigitalediggelschip.nl) komen vier documenten aan de orde waarnaar wij in ons statement 
verwijzen. Dit zijn de documenten:

    1. Kennisgeving Voornemen en Participatie gebiedsontwikkeling Oostpolder
    2. Toelichting kennisgeving Voornemen en Participatie
    3. Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
    4. Ruimtelijk kwaliteitskader Oostpolder (Nota van Uitgangspunten) 

In de bijlage van dit document, staan een aantal concrete vragen/zienswijzen/reacties waarop wij een 
antwoord verwachten. Deze worden ook apart toegestuurd naar het mailadres:  
oostpolder@provinciegroningen.nl. 

Inleidend
Wij zien dat Provincie en gemeente grote zorgvuldigheid betrachten bij het voorbereiden, ontwikkelen 
en uitvoeren van de plannen rondom de ontwikkeling van de Oostpolder. Daarvoor onze complimenten. 
Maar duidelijk mag zijn dat de ontwikkeling van de Oostpolder vooral een bovenlokaal doel dient, terwijl de 
negatieve effecten lokaal enorm zijn. Daarnaast wordt het dorpsaangezicht wederom (ook al windturbines) 
ernstig verstoord en dat vinden wij esthetisch onverantwoord.
Kortom, de beoogde ontwikkelingen in de Oostpolder zijn wat omwonenden betreft in de basis ongewenst, 
met uitzondering dan van die bewoners die er een groot financieel voordeel van hebben, bijvoorbeeld door 
de verkoop van grond.  

Meepraten en meedenken – onder protest
Wij beklemtonen dat we onder protest telkens hebben èn blijven meepraten en meedenken over de 
ontwikkelingen van het Groninger land aan de andere kant van onze geliefde dijk: de Oostpolder. Onder 
protest want laat het duidelijk zijn dat wij – inwoners van dit gebied – geen voorstander zijn van uitbreiding 
van de Eemshaven richting onze buurtschappen en dorp. De angst dat onze leefbaarheid wordt aangetast 
en dat wij hierdoor met restricties te maken krijgen – zoals niet meer mogen (nieuw)bouwen – zijn groot. 
Nu al drukt het ontwerpproces van een mogelijke toekomstige Oostpolder zijn stempel op de leefbaarheid 
en het woon- en leefgenot van de buurtschappen, de dorpen en haar (natuur)omgeving.

De rol van leefbaarheid in de plannen
Zoals in de dorpsvisie van Oudeschip is omschreven: het is hier mooi wonen – rust, ruimte en vrijheid. We 
hebben bestaansrecht, we hebben ideeën over onderwerpen als wonen en duurzaamheid èn we houden van 
activiteiten in & rondom ons dorp(shuis). Dat is wat ons betreft  waar leefbaarheid over gaat – fysiek, sociaal 
en economisch.

We zijn als meest Noordelijke dorpje het eerste dorp van de gemeente Het Hogeland. Eigenzinnig door 
onszelf bestempeld. Daarop zijn we trots en dat willen we graag houden. 
Helaas hebben we vanuit de overheid weinig waardering en enthousiasme ontvangen waaruit blijkt 
dat ook zij trots zijn op dit dorp en deze buurtschappen. Actief gehoor geven aan en meedenken in 
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leefbaarheidswensen zoals nieuwe lantaarnpalen, aanpassing beplanting en overname van het dorpshuis 
komen – op z’n zachtst gezegd – moeizaam van de grond. We vinden het oprecht vervelend om te moeten 
zeggen: we zijn er murw van – het vertrouwen is beschaamd. Wordt er wel geluisterd? Wat zegt dit over de 
toekomstige samenwerking? Want let wel: we willen in deze gebiedsontwikkeling wel echte zeggenschap!

De gesprekken tussen overheid en inwoners over de gebiedsontwikkelingen zijn gaande – er wordt gevraagd 
naar het inkleuren van gebieden, naar verantwoorde vergroening, naar landschapsinrichting. We zien dat 
ook terug in de stukken die via de genoemde kennisgeving met ons zijn gedeeld. In een document als NRD 
wordt met veel te weinig woorden gerept over inwoners, woon- en leefgenot of leefbaarheid. 

Leefbaarheid is NU
We zijn de afgelopen maanden ook gevraagd naar wat we van belang vinden voor de leefbaarheid – voor de 
toekomst. Zoals ook genoemd wordt in de Kennisgeving Voornemen en Participatie gebiedsontwikkeling 
Oostpolder. We merken in de overleggen dat we vooral toekomstgericht moeten zijn. Wat ons betreft schuilt 
daarin een denkfout: leefbaarheid is niet alleen iets van de toekomst - leefbaarheid is ook NU. Bedenk dat 
een mogelijke grootschalige verandering in de directe leefomgeving van een inwoner ook nu al drukt op 
leefbaarheid en woon- en leefgenot. Er is nu al veel verkeersoverlast van werkverkeer, maar zeker speelt het 
gebrek aan een zorgeloos toekomstperspectief hierbij mee.

Gekend worden in leefbaarheid
Nogmaals, als inwoners van het dorp en de buurtschappen realiseren we ons terdege dat deze grootschalige 
gebiedsopgave een belang dient voor provincie en Nederland. Dat voor de invulling van een dergelijke 
opgave wordt gekeken naar de beschikbare ruimte. Daarom dat we – nogmaals; onder protest – meedenken 
en meepraten.

Het belangrijkste voor ons is nu dat we vanuit de overheid en anderen die betrokken zijn bij de 
gebiedsontwikkeling, gekend worden in de kleuring aan onze kant van de dijk: leefbaarheid. We willen 
dat onze leefbaarheid gekend èn gepositioneerd worden in de plannen die nu al geschreven zijn danwel 
worden. Wij verstaan onder leefbaarheid: samen leven, meedelen en mooi maken.

We kijken uit naar de reacties op de gestelde vragen (zie bijlage). Mocht u graag meer willen weten over 
onderwerpen in deze brief, dan vernemen wij dit graag. Nogmaals: we zijn altijd bereid en bereikbaar voor 
meepraten en meedenken.

Tot slot: we ontvangen als Vereniging Dorpsbelangen graag een overzicht van alle ingediende reacties en 
zienswijzen (geanonimiseerd) inclusief beantwoording.

Met vriendelijke groeten,

Dorpsbelangen Oudeschip
Jaap Kap, voorzitter
Etty Meijer, penningmeester
Renger Coolman, bestuurslid
Tim Veenstra, bestuurslid
Peter de Vries, bestuurslid

Bijlage: reactie en zienswijzen – Kennisgeving voornemen en participatie Oostpolder

Met ondersteuning (mede-ondertekening) van de volgende inwoners: Zie namenlijst

In kopie aan: Dorpsbelangenverenigingen omliggende dorpen Spijk, Oosteinde, Roodeschool en 
Uithuizermeeden


