
Voorzitter, 

 

Vandaag spreken we in commissieverband over twee voordrachten, namelijk 

Uitbreiding industrieterrein Eemshaven en het vestigen Voorlopig voorkeursrecht 

Oostpolder. 

 

Onze fractie vindt het een goede zaak dat er gekozen is voor een andere aanpak dan 

in het verleden. Op deze manier heeft de provincie zelf namelijk de maximale regie 

op de beoogde ontwikkeling van het gebied. Zo kunnen alle belangen, van 

omwonenden, grondbezitters, bedrijven, gemeente het Hogeland en de provincie, 

zorgvuldig tegen elkaar afgewogen worden. Onze fractie is dan ook akkoord met het 

vestigen van het voorlopig voorkeursrecht Oostpolder. 

 

GS geeft in de voordracht Uitbreiding industrieterrein Eemshaven duidelijk de doelen 

van de uitbreiding aan, namelijk: 1 versterken van de regionale economie, 2 

vergroenen van de industrie en 3 bijdragen aan de energietransitie. Voor de fractie 

van de ChristenUnie zijn de genoemde doelen ook erg belangrijk.  

 

In de vorige commissievergadering hebben we al stil gestaan bij de impact op de 

bewoners van het gebied en op de huidige grondgebruikers. Het is goed om te lezen 

dat er een open planproces komt, waarbij bewoners en andere belanghebbenden 

vanaf het begin van het proces meegenomen worden via diverse tafels. We hebben 

toen ook genoemd dat onze fractie een soortgelijke regeling als de Moerdijkregeling 

wil, met een uitkoopregeling voor mensen die weg willen en een garantieregeling 

voor mensen die willen blijven. Verder hebben we onpartijdige ondersteuning voor 

inwoners van het gebied genoemd. Onze fractie is van mening dat onpartijdige 

ondersteuning de mensen kan helpen om met de uitbreiding om te gaan. Het gaat 

namelijk om grote veranderingen, die moeilijk te overzien zijn. We denken dan aan 

een soortgelijke constructie zoals de bewonersondersteuning in de aardbevings-

gemeenten. Ook zou een begeleider van de boeren een mogelijkheid zijn. Kan de 

gedeputeerde dat toezeggen? 

 

We hebben tijdens de vorige commissievergadering ook gezegd dat, als er een 

andere bestemming op de Oostpolder komt, dit echt duidelijk een meerwaarde moet 

hebben op de huidige bestemming van agrarisch gebied. En wat ons betreft moet 

deze meerwaarde naar voren komen in het meewerken aan de drie eerder genoemde 

doelen. Onze fractie wil graag dat GS zich gaat inzetten om alleen die bedrijven toe 

te laten die aan de genoemde doelen bijdragen. Of dit de inzet van GS zal zijn, gaan 

we zien tijdens het planproces. We zullen dit proces dan ook met belangstelling 

volgen.  

 


