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Samenvatting

0.0   

Het is een bijzonder gebied, zoveel is zeker: van Lauwerzee 
tot Dollard. Het oudste cultuurlandschap van Nederland, 
dat al eeuwen lang door haar inwoners wordt bewerkt. In 
het gebied zijn nu zeven gemeenten verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Beleid dat er 
primair op gericht is om de kwaliteit van wonen, werken en 
leven op een goed niveau te houden. Dat gebeurt tegen de 
achtergrond van een actuele discussie over de herindeling 
van de Groningse gemeenten, aangejaagd door de minister 
van BZK en gevoed door de uitkomsten van de commissie 
Jansen (rapport Grenzeloos Gunnen, 2013). De zeven 
gemeenten ‘boven’ de stad Groningen (Appingedam, 
Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum en 
Winsum) hebben begin 2014 besloten zelf het gesprek over 
een eventuele gezamenlijke toekomst aan te gaan. De 
gemeenten hebben twee hoofdvarianten: de G7-variant 
– alle zeven gemeenten worden samengevoegd – en de 
variant uit Grenzeloos Gunnen: 

 - BMWE, bestaande uit Bedum, De Marne, Winsum en het 
grootste deel van Eemsmond;

 - DAL+Eemshaven: Delfzijl, Appingedam, Loppersum en  de 
Eemshaven, plus het oostelijk gedeelte van Eemsmond. 

De nieuw aangetreden gemeenteraden moeten zich in het 

najaar van 2014 over de wenselijkheid van de 
samenvoeging tot een grote gemeente uitspreken. Ze 
krijgen daartoe op drie thema’s het nodige ‘huiswerk’ 
aangereikt: financiën, overheidsnabijheid en een 
strategische agenda over de ‘gebiedsopgaven’. Deze 
strategische agenda betreft de opgaven die nu spelen 
binnen het grondgebied van de zeven gemeenten en daar in 
de nabije toekomst op af komen.

Kijkend naar de toekomst kunnen we drie samenhangende 
hoofdlijnen aanwijzen, we hebben deze de 
‘programmalijnen’ genoemd. Deze drie programmalijnen 
vragen om een sluitende aanpak van instrumenten, 
maatregelen en acties – zowel van de overheid als van 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 
(en het liefst sámen ontwikkeld en uitgevoerd):

 - het landschap dat ons draagt, omringt en verbindt;
 - hoe wij samenleven, meedoen en samen werken;
 - hoe wij wonen tussen Stad en Wad.

De komende jaren – en met veel is al een begin gemaakt 
door de zeven gemeenten, zo blijkt uit de inventarisatie van 
huidig beleid – wordt op deze gebiedsopgaven de aandacht 
gericht. Uiteenlopend van de waterkwaliteit in het gebied 
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tot en met het ‘krimpbestendig’ maken van onze 
woningvoorraad. Er is genoeg te doen, handen uit de 
mouwen – op een veelheid aan terreinen. Tegelijkertijd is er 
de prangende vraag: wat vraagt nu écht om voorrang, waar 
moet nu echt ‘de kop d’r veur’? Bij het opstellen van de drie 
programmalijnen kwamen deze urgente kwesties naar 
voren: het zijn de grote maatschappelijke uitdagingen die 
de toekomst van Noord-Groningen bepalen en noodzakelijk 
de komende tijd moeten worden aangepakt. 

De uitdagingen zijn:
 - meer mensen aan het werk;
 - het gebied op de kaart;
 - voorbereid op minder mensen;
 - aardbevingen de baas.

Oftewel: die ontwikkelingen die zo complex zijn dat ze niet 
door een individuele gemeente beantwoord kunnen 
worden, er is extra bestuurskracht en organiserend 
vermogen noodzakelijk. Uit de gesprekken over deze 
strategische agenda blijkt dat het hier de komende jaren 
werkelijk om gaat. Dat geeft extra lading aan de discussie 
over bestuurlijke schaalniveaus en de mogelijke 
meerwaarde van een grotere gemeente. De nieuwe 
gemeente(n) wil juist op deze uitdagingen resultaat 
boeken: de economie verbreden en zoveel mogelijk mensen 
aan het werk krijgen, het gebied in binnen- en buitenland 
als onontdekte parel op de kaart zetten, de 
bevolkingsdaling goed laten ‘landen’ en last but not least 
het solide en betrouwbaar omgaan met de gevolgen van de 
aardbevingen. Daarbij kiest zij voor uiteenlopende rollen, 
van faciliterend tot en met regulerend. 

Aan het slot van de agenda worden enkele bestuurlijke 
noties (bestuurskracht, samenwerking, omvang, relatie 
lokaal uitvoeren – regionaal programmeren en 
organiserend vermogen) aangereikt. Ook zij zijn van belang 
in de verdere discussie.

Aan de hand van de drie programmalijnen, de vier grote 
maatschappelijke uitdagingen én de bestuurlijke noties kan 
inhoudelijk worden vastgesteld op welk schaalniveau de 
nieuwe gemeente het beste kan worden ingericht. Een 
discussie die in deze strategische agenda niet wordt 
beslecht, waarvoor wel de nodige inhoudelijke handvatten 
worden aangereikt.
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De opdracht

1.01 Achtergrond
De gemeenteraden van Appingedam, Bedum, Delfzijl, 
Eemsmond, Loppersum, De Marne en Winsum hebben in 
december 2013 besloten een nadere verkenning te doen 
naar de mogelijkheid om te komen tot een gemeentelijke 
herindeling van de genoemde gemeenten. Bij deze 
verkenning worden ook andere varianten onderzocht. In het 
onderzoek wordt onder meer gekeken naar de inhoudelijke 
opgaven die in het gehele grondgebied van de zeven 
gemeenten spelen c.q. op dat gebied af komen. Deze 
opgaven zijn vertaald naar de voorliggende strategische 
agenda.

1.02 Doelstelling en aanpak
De strategische agenda komt onder stevige tijdsdruk tot 
stand. In korte tijd moet zicht ontstaan op de huidige en 
toekomstige gebiedsopgaven. Daarbij besteedt de agenda 
tevens aandacht aan de dilemma’s die spelen op het gebied 
van ‘schaalniveau’ en ‘meerwaarde’:

 - op welk schaalniveau doen de belangrijkste 
ontwikkelingen in het gebied zich voor, nu en straks;

 - welke inhoudelijke meerwaarde heeft een grotere 
gemeente om deze ontwikkelingen op een goede manier 
te begeleiden.

Het zijn dilemma’s die nu al bestaan in het gebied, maar in 
een nieuwe (grotere) gemeente plotseling duidelijk worden 
en om adequate antwoorden vragen.

1.03 Verschillende varianten
Het aantal varianten van bundeling van de zeven 
gemeenten dat in deze strategische agenda wordt 
onderzocht is beperkt. De hoofdvarianten zijn de G7-variant 
– alle zeven gemeenten worden samengevoegd – en de 
variant uit Grenzeloos Gunnen: 

 - BMWE, bestaande uit Bedum, De Marne, Winsum en het 
grootste deel van Eemsmond;

 - DAL+Eemshaven: Delfzijl, Appingedam, Loppersum en de 
Eemshaven, plus het oostelijk gedeelte van Eemsmond. 

In de discussie zijn de volgende subvarianten van een 
verdeling van het gebied in twee gemeenten naar voren 
gebracht: 

 - de eerste variant is BMWE+Eemshaven: Bedum, De Marne, 
Winsum en ongedeeld Eemsmond;

 - de tweede variant is DEAL: Delfzijl, Eemsmond, 
Appingedam en Loppersum, vanuit de DAL-gemeenten 
bepleit vanwege de aansluiting met de Ontwikkelingsvisie 

1.0  
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Eemsdelta.
 - Een laatste subvariant betreft de plek van Middag-

Humsterland. Met een grenscorrectie kan dit geheel bij de 
toekomstige gemeente horen, waarin Winsum opgaat. Het 
gebied kan tevens in zijn geheel onderdeel worden van de 
nieuw te vormen gemeente Westerkwartier.

1.04 Leeswijzer
We hebben de strategische agenda in drie onderdelen 
opgebouwd, uitgewerkt in even zovele hoofdstukken. De 
agenda begint met datgene wat ons bindt: de trots op het 
gebied. Wat maakt het gebied van Lauwersmeer tot en met 
Termunten en de mensen die er wonen bijzonder? Daarna 
volgen de drie programmalijnen naar de toekomst: het 
landschap, de zelfredzaamheid en de leefbaarheid 
(hoofdstuk 3). Door de oogharen kijkend naar deze lijnen 
zien we rond een viertal onderwerpen een nadrukkelijke 
overlap: dit zijn de grote maatschappelijke uitdagingen 
voor de toekomst waarmee we het derde hoofdstuk 
afsluiten. Ze overstijgen de programmalijnen, zijn 
buitengewoon urgent voor de komende jaren en kunnen 
niet door individuele gemeenten zelf afdoende beantwoord 
worden. Hier is extra inzet voor nodig.

In het vierde hoofdstuk bouwen we hierop voort, met noties 
over schaalniveaus en de mogelijke meerwaarde van een 
grotere gemeente. Maar ook met de nodige dilemma’s, die 
nu al spelen in het gebied en bij een nieuwe (grotere) 
gemeente ineens zeer relevant worden. Hierbij komt met 
name ook de rol van de gemeente aan bod, in relatie tot de 
programmalijnen en in het bijzonder de grote 
maatschappelijke uitdagingen. Wat willen zij in dit gebied 

bereiken en wat vergt dat van de gemeente(n) in termen van 
bestuurskracht en organiserend vermogen? De laatste 
paragraaf van hoofdstuk 4 is als de conclusie van de 
strategische agenda te lezen: hier treft u overwegingen die 
de relatie leggen tussen de gebiedsopgaven, de 
maatschappelijke uitdagingen en de grootte van de 
toekomstige gemeente.

1.05 Een bijzonder gebied
Het is het gebied waar al eeuwenlang wordt gewoond en 
dat door mensen nog iedere dag naar de hand wordt gezet. 
Tussen Lauwerzee en Dollard is gevochten tegen de zee, 
zijn nederzettingen ontstaan en is cultuurhistorie 
geschreven. Bijzondere plekken zijn er talrijk; sommige 
dienen zich duidelijk aan, andere moeten echt ontdekt 
worden. De bewoners zijn er bescheiden, maar ook wel 
degelijk ook trots op hun gebied – ‘boven Groningen’. Ze 
zien zich geconfronteerd met ontwikkelingen die veel 
invloed hebben: veranderingen in de werkgelegenheid, een 
andere bevolkingssamenstelling, de grond onder hun 
voeten die vaker en heftiger trilt. Aan de gemeenten in dit 
gebied de taak om deze ontwikkelingen zo goed mogelijk in 
banen te leiden. Sturen is niet altijd mogelijk – per slot van 
rekening maken we deel uit van een grotere wereld, met 
eigen wetten – maar het begeleiden van effecten en 
gevolgen soms wel. Uitgaand van de kracht van het gebied 
en de inzet van de inwoners moet het hier veilig en 
aantrekkelijk wonen, werken en leven blijven.  

Door de vorming van één gemeente uit de huidige zeven 
zou in één keer een gemeente ontstaan die uniek is in 
Nederland. Afgezet tegen de lijstjes middelgrote steden en 
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plattelandsgemeenten zou die nieuwe gemeente op de 
eerste plek komen van de P10 (samenwerking van 11 
plattelandsgemeenten, zie p10.nl), zowel wat betreft 
inwonertal als omvang. Vergeleken met middelgrote steden 
komt de nieuwe gemeente op plaats 16 van de G32 (de 35 
middelgrote steden zie g32.nl).  Ook anders bekeken kan 
bij samenvoeging een unieke gemeente ontstaan: welke 
gemeente heeft drie zeehavens, kent twee van de sterkst 
krimpende regio’s van Nederland of  heeft de langste 
kustlijn met de Waddenzee?

1.06 Een bijzondere totstandkoming
Deze strategische agenda is rond de zomer van 2014 in een 
kort tijdsbestek tot stand gekomen, met hulp van velen. De 
auteurs van de agenda zeggen daarvoor dank. Na een 
literatuuranalyse, waarbij met name gebruik is gemaakt van 
de rapportage ‘Notitie gebiedsopgaven BMW-DEAL 
gemeenten’ (CAB, 2013), hebben we de dialoog opgezocht. 
In een aantal sessies leverden de beleidsambtenaren, de 
gemeentesecretarissen en de burgemeesters van de zeven 
gemeenten waardevolle inbreng. Om een breed beeld te 
krijgen van de toekomstige gebiedsopgaven voerden wij 
bovendien een aantal gesprekken met extern deskundigen.
Waar in het vervolg van deze agenda ‘wij’ staat vermeld, 
heeft dat betrekking op de visie van de auteurs. Of onze 
analyses en opvattingen ook gedeeld worden door de 
gemeenteraden van de zeven gemeenten, blijkt bij de 
politieke behandeling in het najaar van 2014. Nota bene: de 
auteurs van deze strategische agenda maken geen keuze 
voor de bestuurlijke samenstelling van de nieuwe 
gemeente; deze is geheel voorbehouden aan de 
gemeenteraden. De gemeenten kozen ervoor in deze fase 
nog niet inwoners te consulteren of met inwoners samen te 
werken aan deze strategische agenda. Deze agenda wordt 
eerst voorgelegd aan het bestuurlijk overleg en de colleges 
van B&W, waarna de agenda na de zomer behandeld wordt 
in de zeven gemeenteraden.

Niehove, september 2014

Enno Zuidema
Kees de Graaf
André Gout
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De trots op het gebied

2.01 Inleiding
Elk gebied in Nederland vindt zichzelf al snel bijzonder. De 
kunst bestaat erin om die trots (in het Gronings: ‘stolt’) 
nader te onderbouwen: waar zit hem dat precies in? Wie dat 
kan verwoorden, komt er namelijk ook achter wat de 
mensen in een gebied verbindt, wat zij voor de toekomst 
van belang achten en hoe zij daar – met elkaar – aan willen 
werken. Daarom hebben wij de medewerkers van de zeven 
gemeenten gevraagd waarin de schoonheid van het gebied 
van Lauwersmeer tot en met Termunten schuilt en waar 
zijzelf trots op zijn (2.2). We hebben ze ook gevraagd hoe zij 
aankijken tegen de huidige manier van werken in het 
gebied (2.3) en wat er bij hun buurgemeenten gebeurt. 
Deze inventarisatie vormt het gebundelde vertrekpunt voor 
het in kaart brengen van de gebiedsopgaven, die in het 
volgende hoofdstuk de revue passeren.

2.02 De schoonheid en kracht van het gebied
Het gebied staat bol van de bijzondere plekken. De 
weidsheid van het Hoogeland wordt door velen geroemd; 
het gebied geeft letterlijk en figuurlijk ‘ruimte’. De havens 
aan het Wad spreken aan; van de kleine, in het winter 
verstilde haven van Noordpolderzijl tot de dynamiek van de 
Eemshaven – decennia lang ‘in ruste’ maar nu vol nieuwe 

2.0   

energie. Ook de visserijhavens van Zoutkamp, Lauwersoog, 
Delfzijl en Termunten hebben een eigen sfeer en karakter. 
Op tal van plaatsen liggen kleine dorpjes aan het water, 
zoals Roodehaan aan het zich door het landschap 
slingerende Reitdiep. Soms zijn de dorpen verdwenen maar 
ligt er nog wel een oud kerkhof op een wierde. Er zijn tal 
van mooie wandelpaden, bestaande (het Ommetje in 
Hornhuizen langs de waddendijk) en nieuwe (in Delfzijl 
achter de Molenberg). De Waddenzee (Unesco-
werelderfgoed), de kwelders en de eilanden mogen we 
vanzelfsprekend ook niet vergeten. 

Trots is er ook op de mensen in het gebied. Er zijn dorpen 
met krachtige en vitale dorpsgemeenschappen, waar 
bijvoorbeeld nieuwe initiatieven op het gebied van 
informele zorg worden ontwikkeld. Er staan helpende 
handen klaar om elkaar te ondersteunen. Het aantal 
culturele activiteiten is groot en groeiende; dat zet ‘boven 
Groningen’ op de kaart. De wijkbewoners in het stedelijk 
gebied denken volop mee over hoe hun woonomgeving 
eruit moet zien. Ondernemers met ideeën zijn er ook volop, 
van watersporters die waterroutes willen verbinden tot en 
met bedrijven die kansen zien in toerisme en recreatie. Ook 
de agrarische ondernemers geven ‘smaak’ en ‘smoel’ aan 
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het gebied – hun kennis en producten gaan soms de hele 
wereld over. Dat geldt ook voor de ondernemers in het 
midden- en kleinbedrijf, die soms heel verrassende 
beroepen op onverwachte plekken uitoefenen – een 
lijstenmaker hier, een pianobouwer daar. De betaalbare 
ruimte in het gebied maakt dergelijke initiatieven goed 
mogelijk. Uiteraard zijn er ook de nodige grote bedrijven in 
het gebied, van de melkfabriek in Bedum tot en met het 
chemiepark in Delfzijl – ook zij dragen bij aan de 
werkgelegenheid en economische dynamiek. Trots is er 
tenslotte ook op ‘Stad’, waar veel mensen naar toe 
forensen en voorzieningen zoals het UMCG zijn te vinden 
die door velen worden gebruikt. Aan de universiteit en 
hogeschool wordt veel kennis ontwikkeld rond thema’s die 
in dit deel van Noord-Nederland van belang zijn (energie, 
healthy ageing) en in de toekomst van pas kunnen komen.

2.03 Unieke feiten: bijzondere lokale opgaven
Het gebied kent vele overeenkomsten. Een belangrijke rode 
draad is bijvoorbeeld het unieke wierdenlandschap; 
cultuurhistorisch gezien het oudste landschap van 
Nederland en al eeuwenlang door mensenhanden bewerkt. 
Maar er zijn ook deelgebieden met een duidelijk afwijkend 
karakter, die soms meer door ‘Den Haag’ of ‘Brussel’ (of de 
wereldhandel) worden beïnvloed dan door de 
gemeenteraad of provinciale staten. Het zijn plekken met 
een geheel eigen dynamiek, waar ontwikkelingen spelen 
die zich in de rest van het gebied niet (op of een compleet 
andere schaal) voordoen. Voorbeelden zijn:

 - het stedelijk gebied van Appingedam en Delfzijl;
 - de Eemshaven;
 - het chemiecluster en de haven van Delfzijl;

 - de schakelgemeenten tussen ‘Stad’ en ommeland. Dit zijn 
met name Bedum en Winsum, die een forensenrelatie met 
Groningen kennen en een woningbouwopgave hebben 
(gehad) voor de Regio Groningen Assen (RGA).

De betekenis van deze plekken overstijgt het schaalniveau 
van de huidige gemeente en de mogelijk te vormen 
gemeente(n). Hier spelen bovenregionale of (inter-)
nationale belangen en betekenissen. In die zin moeten 
deze opgaven als ‘uniek’ worden bekeken; ze zullen vanuit 
de te vormen gemeente(n) worden bestuurd en 
aangestuurd, waarbij veel relaties op een hoger abstractie- 
of gebiedsniveau mee spelen. 

2.04 De aanpak van het gebied: huidig beleid
De gemeenten werken in toenemende mate samen. Er is 
trots op de resultaten die geboekt worden, zowel in de 
eigen gemeente als bij de ‘buren’. Uit de analyse van het 
huidige beleid (de analyse van CAB uit 2013 aangevuld met 
de laatste stand van zaken door de beleidsmedewerkers, 
zie bijlage 1) blijkt het volgende:
1. Op veel punten voeren de gemeenten een overeenkomstig 

beleid. Met andere woorden: zij pakken de zaken op 
een vergelijkbare manier aan. Dit is bijvoorbeeld goed 
zichtbaar in het ‘sociale domein’, rond thema’s als zorg 
en werkgelegenheid. Beleid wordt in toenemende mate 
‘van onderop’ vormgegeven, met inbreng van bewoners 
en ondernemers.

2. Sommige beleidsonderwerpen worden reeds in 
gezamenlijkheid aangepakt. Zowel in BMW-(E)-verband 
als bij de D(E)AL-gemeenten worden vorderingen 
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Op pagina 50 (bijlage 2) zijn de kaarten met het huidige beleid vergroot weergegeven.

gemaakt met gemeenschappelijke beleidsontwikkeling 
en –uitvoering (zoals de inkoop van diensten en het 
opdrachtgeverschap voor sociale werkvoorzieningen).  
Ook vindt al samenwerking plaats op ‘G7’ of zelfs ‘G8’-
niveau (zoals bij de archeologische beleidsadvieskaart). 
Een ander voorbeeld: het waterbeheer wordt steeds 
vaker in ‘keten’-verband opgepakt, waarbij meerdere 
gemeenten en het waterschap nauw samenwerken. 
Nieuwe zorgconcepten worden eveneens gezamenlijk 
ontwikkeld en krijgen een slimme plek waarmee 
een groot gebied kan worden bediend. De grotere 
dorpscentra worden aangepakt, compacter en 
krachtiger gemaakt – hier worden ook de voorzieningen 
geconcentreerd. In woon- en leefbaarheidplannen wordt 
de verbinding tussen verschillende maatschappelijke 
sectoren en partijen gezocht. Er wordt ingespeeld op 
de aardbevingsproblematiek en bij andere overheden 
(provincie, Rijk, Europa) wordt steun gezocht. 

3. Er zijn ook duidelijke verschillen: bepaalde gemeenten 
die onderwerpen (nog) niet op de beleidsagenda 
hebben staan, waar anderen al veel verder zijn. De 
verandering van de bevolkingssamenstelling (krimp) is 
hier een voorbeeld van. In noord-oost Groningen staat 
dit onderwerp al enige tijd volop in de aandacht, in de 
gebieden rondom de stad Groningen is dit veel minder het 
geval.

Het huidige beleid van de gemeenten is ondergebracht in 
vier themakaarten (landschap, economie, cultuur/toerisme 
en woningen/voorzieningen/leefbaarheid, bijlage 2).
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Drie lijnen naar de toekomst: de gebiedsopgaven

3.01 Inleiding
Op basis van de literatuuranalyse, de gesprekken met de 
beleidsambtenaren en de interviews met externe 
deskundigen hebben wij de gebiedsopgaven geformuleerd. 
Dit zijn de opgaven die de komende jaren een belangrijke 
rol spelen in het gebied tussen Lauwersmeer en Termunten. 
Sommige ontwikkelingen spelen al langer, andere zijn 
nieuw maar vragen evenzeer om aandacht. Een actueel 
voorbeeld is de aardbevingsproblematiek, een al langer 
lopend onderwerp is de veranderende samenstelling van de 
bevolking. Gezamenlijk vormen zij de agenda voor de 
bestuurders en volksvertegenwoordigers in dit gebied. 
Bij het formuleren van de strategische agenda hebben we 
zoveel mogelijk gezocht naar overkoepelende en 
‘verbindende’ thema’s. De bekende sectorale insteek is 
bewust losgelaten. In plaats daarvan hebben zich drie 
hoofdopgaven – in een drieluik – voor de toekomst 
aangediend: het landschap, de zelfredzaamheid en de 
leefbaarheid. Elk van deze opgaven is op een vergelijkbare 
manier opgebouwd en beschreven (zie schema ‘Drieluik 
Gebiedsopgaven’ op pagina 20):

 - wat is in het gebied een ‘gegeven’ c.q. een ontwikkeling 
die onontkoombaar op ons af komt;

 - welke opgaven voor het gebied vloeien daaruit voort en 

3.0   

waar moet(en) de gemeente(n) aan werken;
 - wat is het overkoepelende gebiedsresultaat om te 

bereiken; de ‘stip op de horizon’.

Op de verticale as van het drieluik zijn de begrippen 
‘duurzame ontwikkeling’, ‘kennis’, ‘geld’, ‘sociale cohesie’ 
en ‘samenwerking’ genoemd. Dit zijn de rode draden die 
door alle programmatische lijnen naar de toekomst heen 
lopen. Het zijn de basiscondities waaronder de gemeenten 
– samen met alle belanghebbenden – werken aan de 
toekomst van dit bijzondere gebied.
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Gebiedsgegeven

Gebiedsopgave

Gebiedsopgave

Gebiedsopgave

Gebiedsopgave

Gebiedsopgave

Gebiedsopgave

Gebiedsresultaat

Gebiedsresultaat

Gebiedsresultaat

Hoe wij wonen tussen Stad en Wad
Veranderende bevolking, bevende grond en opschalende voorzieningen

Hoe wij samen leven, meedoen en samen werken 
Meedoen, zelf redden, deel van de wereld

Het land en water dat ons draagt, omringt en verbindt
Trotse mensen, het oudste en onbekendste landschap van Nederland en een rijk cultureel leven

Schema ‘Drieluik Gebiedsopgaven’
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3.02 Het land en water dat ons draagt, omringt en verbindt
recreatie. Waterkwaliteit en –kwantiteit zijn voor iedere 
gemeente essentieel. De kans ligt hier in het waar mogelijk 
verbinden van water met andere gebiedsopgaven, zoals 
nieuwe routes voor vrije tijd of school. Het 
ondernemerschap in het gebied verdient een verdere 
stimulans, een  verbinding met de landbouw en bovenal 
een betere ‘vermarkting’ van de regio (in aansluiting op de 
marketing voor de stad Groningen).

Gebiedsresultaat: wat is de stip op de horizon
Het overkoepelende resultaat is – met een kleine 
aanpassing – afkomstig uit het Gronings volkslied: ‘Van 
Lauwerzee tot Dollard tou, van Stad tot aan ’t Wad’. Het 
geeft de nieuwe toekomst van het gebied weer met de 
woorden die verwijzen naar de geschiedenis ervan. Dit 
resultaat ontstaat door behoud en ontwikkeling van het 
landschap, de rol van het erfgoed en het water erin, en van 
de Waddenzee als ‘nieuwe’ context. En het resultaat 
ontstaat door in te zetten op toerisme en waardering van 
ons gebied. Er  liggen kansen voor ondernemerschap en 
nieuwe ontwikkelingen vragen om een antwoord. De 
mensen zijn hier bescheiden, maar samen dragen ze de 
trots op hun gebied steeds meer uit – ook buiten de regio. 

Gebiedsgegevens: wat er is en op ons af komt
Het gebied tussen Lauwersmeer en Dollard is het oudste 
cultuurlandschap van Nederland. Al eeuwen lang wordt hier 
gestoeid met aarde, wind en water. De 
bewoningsgeschiedenis heeft haar sporen achtergelaten; 
in het landschap en allerlei vormen van nederzettingen 
(zoals de wierden). Veel is echter ook verloren gegaan door 
grootschalige ruilverkavelingen en de aardbevingen richten 
nu grote schade aan bij het cultuurhistorisch erfgoed. Een 
andere verandering in het landelijk gebied is het vrijkomen 
van agrarische gebouwen. 
Het water speelt op meerdere manieren een rol in het 
gebied. Langs de rand, de Waddenkust, is een discussie 
gaande over zeespiegelstijging en veiligheid. Ook staan de 
dorpen veelal met hun rug naar de Waddenkust toe. Binnen 
het gebied hebben we te maken met de hoeveelheid water 
en de kwaliteit ervan. Op deze ondergrond zijn de 
individuele bewoners en ondernemers in het gebied actief; 
in cultuur, recreatie en toerisme en in de landbouw. 

Gebiedsopgaven: waar moet(en) de gemeente(n) aan 
werken
De kwaliteiten van het landschap, inclusief de 
karakteristieke bebouwing, moeten behouden en versterkt 
worden. Voor leegkomende agrarische gebouwen zijn 
nieuwe programma’s noodzakelijk, daarnaast zal er echter 
ook gesaneerd moeten worden en omgegaan met 
leegstand. De Waddenkust biedt als verbindend element 
kansen voor een samenhangende aanpak, zowel binnen de 
dijken met recreatieve routes en verblijfplekken als 
daarbuiten wat betreft natuur, landbouw, water en 
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Eeuwenoud cultuurlandschap, met een schat aan 
kerken, begraafplaatsen en nederzettingen. Veel is 
echter ook verloren gegaan bij ruilverkavelingen. 
Aardbevingen als gevolg van gaswinning bedreigen 
vastgoed en erfgoed.

Door schaalvergroting komt veel agrarische bebou-
wing vrij

Waddenzee is Unesco-werelderfgoed, dorpen staan 
er met de rug naar toe

Wateropgave dient zich aan, kwantitatief (vernat-
ting/verdroging/berging) en kwalitatief (veiligheid/
overstromingen/vervuild IJsselmeerwater)

Stimuleren ondernemerschap
Ondernemerschap in toerisme en recreatie stimule-
ren, verbinding leggen met kleinschalige landbou-
wers.

De Waddenkust
Waddenkust als verbindend element: van Lauwer-
smeer tot en met Termunten.

Landschappelijke kwalilteiten
Behoud en herstel van landschappelijke kwaliteiten, 
herontdekking van oude waterlopen als onderdeel 
van het typisch Gronings landschap. Ook het verster-
ken en behouden van gebouwd erfgoed hoort hierbij.

Een land van trotse mensen en harde werkers. Dur-
ven het aan nieuwe dingen te beginnen. Rijk cultureel 
leven van evenementen, verenigingen en dorpen

Wateropgave
Gemeenten aan zet om wateropgave hoog op de 
agenda te zetten en te verbinden met andere ge-
biedsdoelstellingen. Water verbinden met andere 
routes en functies in het gebied (landbouw, scholen, 
toerisme). Uitvoeren van waterketen/KRW/SWO.

Omgaan met leegstand
Saneren, herbestemmen, omgaan met leegstand 
(‘niks mis met een mooie ruïne’): programma’s ont-
wikkelen voor wonen en bedrijvigheid op het land.

Van Lauwerzee tot 
Dollard tou,

van Stad tot aan ‘t Wad,

Gebiedsgegeven Gebiedsopgave Gebiedsresultaat

Het land en water dat ons draagt, omringt en verbindt
Trotse mensen, het oudste en onbekendste landschap van Nederland en een rijk cultureel leven
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Gebiedsopgaven

Wateropgave

Langzaamverkeer route(s) langs de Waddenkust

Bereikbaarheid van de Waddenkust verbeteren

Recreatieve verbinding tussen Stad en Wad versterken

(Ver)Bouw opgave agrarisch vastgoed

Ecologische Hoofdstructuur

Dĳkenlandschap

Wierdenlandschap

Wegdorpenlandschap op zeeklei

Wegdorpenlandschap op overgang zand/veen/klei

Bebouwd gebied

Gebiedsopgaven

Wateropgave

Langzaamverkeer route(s) langs de Waddenkust

Bereikbaarheid van de Waddenkust verbeteren

Recreatieve verbinding tussen Stad en Wad versterken

(Ver)Bouw opgave agrarisch vastgoed

Ecologische Hoofdstructuur

Dĳkenlandschap

Wierdenlandschap

Wegdorpenlandschap op zeeklei

Wegdorpenlandschap op overgang zand/veen/klei

Bebouwd gebied
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3.03 Hoe wij samen leven, meedoen en samen werken
Gebiedsgegevens: wat er is en op ons af komt
Werken is in essentie meedoen in de samenleving. De 
werkloosheid is hier relatief hoog; een samengaan van een 
beperkte en krimpende hoeveelheid banen voor een grote 
groep die daarom vraagt (op met name MBO 2/3-niveau). Er 
zijn wel grote economische polen in het gebied 
(Eemshaven, chemiecluster, Stad), maar deze economische 
polen alleen zorgen niet voor de benodigde regionale 
werkgelegenheid op dit niveau. In de landbouw liggen wel 
weer kansen; door innovatie kan de regio een speler op 
wereldniveau zijn. De zelfvoorzienendheid op 
energiegebied loopt momenteel achter op de 
doelstellingen. 

Gebiedsopgaven: waar moet(en) de gemeente(n) aan 
werken
Er moet worden ingezet op passend werk voor iedereen. 
Vooral de banden met de stad Groningen verdienen het om 
aangehaald te worden. Kennis en kunde die in de stad 
ontwikkeld worden, kunnen in ons gebied worden ingezet. 
Ook zijn betere digitale en fysieke wegen en nieuwe 
vervoersconcepten nodig voor de verbinding met de 
buitenwereld. Op het platteland verdienen MKB’ers en 
landbouwers een stevige duw in de rug, in de vorm van 
stimulansen om te blijven innoveren en zich (inter)nationaal 
te meten en verbeteren. Met breedband internet in het hele 
gebied wordt de virtuele toegang tot de wereld geborgd. 
Toerisme, aardbevings- en krimpbestendige bouw, 

duurzaamheid en zorg zijn onze andere groeisectoren, op 
voorwaarde dat we een leven lang kunnen blijven leren. De 
energievoorziening verdient veel meer aandacht: voor de 
duurzaamheid van het gebied en toekomstige generaties, 
maar juist ook als bron voor werkgelegenheid. Nodig is het 
om ook de kansrijke dwarsverbanden tussen chemie, 
energie en landbouw uit te bouwen, over de grenzen van 
het gebied heen. 

Gebiedsresultaat: wat is de stip op de horizon
We werken toe naar een zelfredzame regio waarin iedereen 
een bijdrage levert en waar het denken in netwerken 
centraal staat – vele kleintjes maken één groot en 
samenhangend geheel – en de innovatieve kennisfunctie 
van ‘Stad’ volop wordt benut. Uitvindingen die aan de 
Hanzehogeschool en de RUG worden gedaan, kunnen hier 
worden uitgetest en mede ten goede komen aan de 
bevolking: een levend laboratorium.
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Werken is participeren. In Noord Groningen is de 
werkloosheid hoog, daardoor staat het percentage 
participerende mensen in de samenleving onder 
druk. De huidige verdeling is 80 % zelfredzaam-15% 
dreigende gevarenzone en 5% hulpbehoevend.

De regio kent een aantal grote economische polen 
van nationaal belang. Dit zijn de Eemshaven, het 
Chemiecluster in Delfzijl en 
de stad Groningen en haar regio. De bijdrage van 
deze economische polen op het gebied van regionale 
werkgelegenheid laat te wensen over. 

Bij het samengaan van de 7 gemeenten ontstaat de 
grootste plattelandsgemeente van Nederland. De 
landbouw is kennisintensief en heeft de kans om te 
blijven innoveren.

Kansen die de landbouw biedt
Kansen benutten die de landbouw biedt voor streek-
producten, verbreding richting sectoren als zorg, ver-
nieuwing van teelten, kennisontwikkeling, internatio-
nale netwerken. Concepten ontwikkelen voor globale 
voedselvoorziening in delta’s, waar verzilting dreigt. 

Passend werk voor iedereen
Er moet worden ingezet op passend werk voor ieder-
een (betaald en vrijwillig): kan in toerisme, onder-
houd, buitenruimte, zorg, ontmoetingsplekken.

Regionale werkgelegenheid
Vooral de banden met Stad verstevigen: kennis 
die daar wordt ontwikkeld (RUG/Hanze) in gebied 
inzetten. ‘Levend Lab’-functie versterken. Tegelijker-
tijd de verbinding met de wijde wereld verbeteren: 
kwalitatief hoogwaardige fysieke (wegen) en digitale 
((draadloos) internet) verbindingen zijn onmisbaar 
voor een zelfredzame regio. Faciliteren van MKB-be-
drijvigheid op het platteland.

Zelfredzame regio, netwerk 
en laboratorium innovatie.

Gebiedsgegeven Gebiedsopgave Gebiedsresultaat

Hoe wij samen leven, meedoen en samen werken 
Meedoen, zelf redden, deel van de wereld



26 S T R A T E G I S C H E  A G E N D A  -  ‘ V A N  L A U W E R S Z E E  T O T  D O L L A R D  T O U ’  -  S E P T E M B E R  2 0 1 4

De regio blijft achter bij de doelstelling om in 2050 
zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie 
(huishoudens, bedrijven, landbouw)

Noord-Groningen heeft een relatief lage sociaal eco-
nomische status, dit wordt mede veroorzaakt door 
het lage opleidingsniveau in de regio. Bezuinigingen,  
en automatisering leiden tot meer werkloosheid in 
de dienstensector, met name voor opleidingsniveaus  
(MBO 2/3). 

Regio Groningen-Assen en stad Groningen zijn 
belangrijk voor de G7-gemeenten op het gebied van 
werk en opleiding.

Onderwijs
Er moet worden ingezet op een verbetering van de 
kwaliteit en de bereikbaarheid van het onderwijs in 
de regio. Leven lang leren voor iedereen is daarbij 
een kans voor het gebied.  Ook bevorderen van een 
gezondere levensstijl zal bijdragen aan het verbete-
ren van de lage sociaal economische status in van 
het gebied. Nieuwe banen, met voldoende doorgroei 
mogelijkheden, moeten worden gecreëerd in (nieu-
we) sectoren als, toerisme, bouw (herstel), innovatie-
ve landbouw, duurzaamheid en zorg te stimuleren. 

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid van en vanuit de regio versterken, 
door nieuwe concepten te gebruiken, zoals combina-
tievervoer en meerij-arrangementen.  

Energievoorziening
Inzetten op energievoorziening in de regio en daar-
mee duurzame arbeidsplaatsen realiseren.

Gebiedsgegeven Gebiedsopgave Gebiedsresultaat

Hoe wij samen leven, meedoen en samen werken 
Meedoen, zelf redden, deel van de wereld

Zelfredzame regio, netwerk 
en laboratorium innovatie.
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Gebiedsopgaven

Versterken regionale werkgelegenheid

Passend werk voor iedereen

Innovatieve landbouw

Goede digitale bereikbaarheid

Kennis uitwisseling tussen economische polen

Verbeteren van het onderwĳs

Duurzame energie opwekken

Verbeteren van de bereikbaarheid 

Verbeteren bereikbaarheid via internet

Gebiedsopgaven

Versterken regionale werkgelegenheid

Passend werk voor iedereen

Innovatieve landbouw

Goede digitale bereikbaarheid

Kennis uitwisseling tussen economische polen

Verbeteren van het onderwĳs

Duurzame energie opwekken

Verbeteren van de bereikbaarheid 

Verbeteren bereikbaarheid via internet
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3.04 Hoe wij wonen tussen Stad en Wad
Gebiedsgegevens: wat er is en op ons af komt
De bevolking verandert langzaam maar zeker van 
samenstelling. Er worden minder kinderen geboren en het 
aantal ouderen neemt toe. Op sommige plekken neemt de 
bevolking in absolute zin en naar aantallen huishoudens al 
af. De woningvoorraad sluit hier steeds minder goed bij 
aan. In de zorg staan de transities voor de deur: mensen 
moeten meer zelf doen en wanneer dat niet lukt geholpen 
worden door hun omgeving en/of een collectief 
arrangement. Een toenemend aantal gebouwen komt leeg 
te staan. Daarentegen blijft de stad Groningen de komende 
jaren fors groeien. De aardbevingen komen vaker voor en 
kunnen zwaarder worden.

Gebiedsopgaven: waar moet(en) de gemeente(n) aan 
werken
De woningvoorraad en de voorzieningenstructuur moeten 
aangepast worden: krimp- en aardbevingsbestendig. De 
transformatiemilieus in wijken en buurten verdienen een 
zorgvuldige begeleiding en afstemming. Speciale aandacht 
is nodig voor woningen waar de waardedaling extra hard 
toeslaat. In de zorg is het uitrollen van de drie transities, de 
opbouw van informele zorgnetwerken en nieuwe 
zorgstructuren nodig. Met name voor de ouderen in de 
kleinere kernen vraagt de sociale kwaliteit van het gebied 
aandacht: ontmoeting, bereikbaarheid van voorzieningen, 
activiteiten. Leegstaand en leegkomend vastgoed moet 
herbestemd of opgeruimd worden. De gevolgen van de 
aardbevingen – sociaal en fysiek – vragen om een overheid 
die pal staat voor haar inwoners.

Gebiedsresultaat: wat is de stip op de horizon
We streven naar een gebied waar het veilig en aantrekkelijk 
leven is, waar de zorg voor elkaar is. We helpen elkaar waar 
nodig en mogelijk, collectieve arrangementen betekenen 
een goede achtervang voor de zorg voor elkaar. De 
leefomgeving is goed voor vandaag en morgen, we werken 
samen aan een gebied waar voorzieningen sterk en 
toekomstvast zijn en inwoners en bezoekers zich veilig en 
welkom voelen.
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Bevolking verandert van samenstelling (minder 
jongeren en gezinnen, meer ouderen) en neemt op 
sommige plekken af (naar omvang en/of aantallen 
huishoudens). De woningvoorraad past niet meer bij 
de vraag: er zijn teveel woningen en er zijn te weinig 
woningen geschikt voor ouderen.

Transities in de zorg doen hun intrede. Rol van de 
overheid als vanzelfsprekend vangnet neemt af. 
Bewoners moeten eerst zichzelf helpen, dan komt 
de omgeving in beeld en daarna pas een collectief 
arrangement.

Het gebied vergrijst, meer ouderen wonen in de 
dorpen en buurten. 

Staat van het vastgoed verslechtert: zorggebouwen, 
maatschappelijk vastgoed en particuliere woningen 
komen leeg te staan en kampen met achterstallig 
onderhoud.

Sociale kwaliteit vergroten 
Vergroten van de sociale kwaliteit van het gebied is 
belangrijk voor de ouderen. Activiteiten, ontmoe-
tingsruimte, bereikbaarheid van voorzieningen zijn 
onderdeel van leefbaarheid.

Staat van het vastgoed 
Aanpak van leegstaand/leegkomend vastgoed, ver-
duurzaming, herinrichting openbare ruimte.

Aanpassing woningvoorraad 
Woningvoorraad moet aangepast worden naar 
bevolkingsgrootte, werking van de woningmarkt en 
wensen van specifieke doelgroepen. Transformatie-
milieus zorgvuldig begeleiden, extra aandacht voor 
de jaren 50/60 jaarringen.

Transitie in de zorg 
Opbouw van informele zorgnetwerken en nieuwe 
zorgstructuren. Extramuralisering ondersteunen met 
passende wonen-met-zorg concepten. Ontmoetings-
plekken creëren.

Zorg voor elkaar, in een 
veilige en aantrekkelijke 

leefomgeving

Gebiedsgegeven Gebiedsopgave Gebiedsresultaat

Hoe wij wonen tussen Stad en Wad
Veranderende bevolking, bevende grond en opschalende voorzieningen



30 S T R A T E G I S C H E  A G E N D A  -  ‘ V A N  L A U W E R S Z E E  T O T  D O L L A R D  T O U ’  -  S E P T E M B E R  2 0 1 4

Zorg voor elkaar, in een 
veilige en aantrekkelijke 

leefomgeving

Gebiedsgegeven Gebiedsopgave Gebiedsresultaat

Hoe wij wonen tussen Stad en Wad
Veranderende bevolking, bevende grond en opschalende voorzieningen

Stad Groningen blijft de komende jaren fors 
groeien, vraag naar buiten wonen op korte afstand 
van de Grote Markt blijft aanwezig.

De verandering van de bevolkingssamenstelling 
leidt tot een concentratie van voorzieningen in 
centrumdorpen en regionale centra. Detailhandel 
staat onder druk door opkomst internetwinkelen en 
andere vormen van shoppen.

Aardbevingen komen vaker en heftiger voor. Schade 
aan gebouwen, afname van welbevinden en 
leefbaarheid.

Uitbreiding woningvoorraad 
Gerichte toevoegingen aan de woningvoorraad, 
inbreiden boven uitbreiden.

Voorzieningenniveau 
Inzetten op de kwalitatief goede en robuuste 
voorzieningen in het gebied. Transformatie van 
winkelgebieden goed begeleiden, dorpscentra 
compacter maken en aanloopstraten omkatten naar 
‘wonen’.  Introductie van anderhalve lijnszorg op 
meerdere strategische plekken in de regio. 
Samenvoegen van basisscholen en doorontwikkelen 
in samenhang met kinderopvang en voorschool.

Omgaan met aardbevingen 
In het hele aardbevingsgebied werken aan sociale 
opvang, erkenning van psychische gevolgen,  
gevolgen voor leefbaarheid en van 
aardbevingsschade. Aardbevings- en 
levensloopbestendig (ver)bouwen, verbinden met 
de sociale, leefbaarheids-, werkgelegenheids- en 
scholingsopgave.
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Gebiedsopgaven

Kenniscentrum aardbevingen

Aanpak van leegstand

Zorgnetwerk

Woondorp

Centrumdorp

Regionaal centrum

Transformatie Delfzĳl

Groei opgaven

Schakel kern 
Groningen - Assen

Contour maximale versnelling (KNMI)
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3.05 Op de voorgrond: vier grote 
maatschappelijke uitdagingen
De drie programmalijnen geven aan welke ontwikkelingen 
de komende jaren in het gebied spelen en hoe daarop kan 
worden ingespeeld. Uit het overleg met de zeven betrokken 
gemeenten kwam echter naar voren – met name rond de 
discussie over het gewenste schaalniveau van een 
eventuele nieuwe, grotere gemeente – dat een aantal 
thema’s zich aan deze ordening onttrekt. Daarom verdienen 
ze extra aandacht. We hebben ze de grote maatschappelijke 
uitdagingen genoemd, om de volgende redenen:

 - inhoudelijk verbinden ze onderwerpen uit de drie 
programmalijnen, ze werken ‘integrerend’;

 - het zijn de thema’s waarvan algemeen (in ieder geval door 
de zeven gemeenten) wordt aangegeven dat ze de 
komende jaren het meest urgent zijn voor het gebied als 
geheel;

 - ze zijn dermate complex dat ze een grotere bestuurskracht 
en organiserend vermogen vergen dan nu door de 
individuele gemeenten kan worden opgebracht. 

De vier uitdagingen die op de toekomstige gemeente(n) 
tussen Lauwersmeer en Dollard afkomen en noodzakelijk 
moeten worden aangepakt zijn:

 - meer mensen aan het werk;
 - Noord Groningen op de kaart;
 - voorbereid op minder mensen;
 - aardbevingen de baas. 

Per uitdaging geven we in deze paragraaf aan waar de inzet 
op gericht is. In het volgende hoofdstuk komt aan de orde 
hoé de gemeente deze uitdagingen kan oppakken en wat 
dat betekent voor haar eigen rol(len).

Meer mensen aan het werk
De werkgelegenheid moet toenemen en minder afhankelijk 
worden van enkele grotere werkgevers in het gebied. Er 
moet werk zijn voor iedereen en de economische kracht van 
het gebied (op lokaal, regionaal en nationaal niveau) moet 
worden vergroot tot een bovengemiddeld niveau. 

Noord Groningen op de kaart
De stad Groningen is in Nederland genoegzaam bekend, 
maar wat er werkelijk ‘boven Groningen gaat’ staat bij velen 
minder scherp op het netvlies. De uitdaging is om dit best 
bewaarde geheim van Nederland – het oudste 
cultuurlandschap van ons land – in binnen- en buitenland 
bekend te maken. Noord-Groningen heeft van alles te 
bieden: erfgoed, wierden, landschap, Waddenkust, dorpjes 
en stadjes – op een steenworp afstand van de stad. Kansen 
volop voor mooie arrangementen. Toerisme en recreatie 
kunnen bovengemiddeld groeien.

Voorbereid op minder mensen
Er wonen hier straks minder mensen en de samenstelling 
van de bevolking verandert eveneens (meer ouderen, 
minderen jongeren en gezinnen). Die trend zet zich zeker 
tot 2040 onverminderd voort in de Eemsdelta en De Marne 
en zal ook te zien zijn daarbuiten. Dat vraagt om een actieve 
bemoeienis met de leefbaarheid. Woningen en 
woonomgeving (inclusief de voorzieningen) worden – voor 
de grote golf uit – krimpbestendig en hoogwaardig 
gemaakt.
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Aardbevingen de baas
Niemand ontkent dat de aarde in dit gebied kan bewegen, 
maar de gevolgen worden krachtig en eenduidig aangepakt. 
Inwoners wonen hier veilig en goed. Maatschappelijk 
vastgoed en woningen worden versterkt, de negatieve 
gevolgen (tot en met waardedaling en onverkoopbaarheid 
aan toe) worden opgelost. Er is vertrouwen in de overheid 
en andere verantwoordelijke/betrokken partijen, de 
woningmarkt functioneert goed.

Meer mensen 
aan het werk

Noord 
Groningen
op de kaart

Majeure uitdagingen

Aardbevingen
de baasVoorbereid 

op minder 
mensen
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4.0   

Over schaalniveau, meerwaarde en dilemma’s

4.01 Inleiding
Het tweede deel van de gebiedsagenda heeft – nu we de 
gebiedsopgaven in beeld hebben gebracht – betrekking op 
de manier waarop de gemeenten deze het beste kunnen 
oppakken. Hier komen de colleges van B&W en de 
gemeenteraden van de zeven gemeenten in beeld. Zij 
moeten zich een mening vormen over de vraag welke 
bestuurlijke oplossing het beste past. Is dat een 
voortbestaan in de huidige vorm van de zeven gemeenten, 
een oplossing met drie en vier gemeenten of een 
herindeling van zeven gemeenten, die het gehele 
grondgebied beslaat? Beantwoording van deze vraag moet 
na de zomer van 2014 plaatsvinden en is niet eenvoudig, zo 
hebben ook wij gemerkt bij het opstellen van de 
strategische agenda. Er spelen dilemma’s, voor- en 
nadelen, kansen en risico’s. Dat is nu al het geval, zij het 
wat meer onder de oppervlakte. Bij de werkelijke vorming 
van een nieuwe, grotere gemeente komen ze ineens keihard 
om de hoek kijken.
Om de complexiteit te kunnen duiden, gaan we in dit 
laatste hoofdzaak in op twee belangrijke begrippen: 
schaalniveau en meerwaarde. Oftewel: op welk 
schaalniveau speelt een opgave en de oplossing daarvan 
en wat kan een grotere gemeente hierbij voor meerwaarde 
leveren? Vervolgens laten we aan de hand van een aantal 

concrete dilemma’s zien waar de zeven gemeenten de 
komende tijd over in gesprek moeten gaan – op zoek naar 
het antwoord dat het beste past bij dit gebied en haar 
inwoners.

Rollen van de nieuwe gemeente in relatie tot de 
(strategische) gebiedsopgaven
Afhankelijk van situatie en onderwerp bepaalt de gemeente 
welke rol zij wil spelen. In de netwerksamenleving is de 
gemeente niet meer de enige alwetende: samenwerken is 
nodig. De ‘range’ in overheidsparticipatie loopt van geen 
bemoeienis tot regulering door wet- en regelgeving. De 
gemeente kiest een trede op de overheidsparticipatietrap 
die de ROB (Raad voor Openbaar Bestuur) introduceerde: 
loslaten - faciliteren - stimuleren - regisseren - reguleren. 
De kunst is scherp te kiezen en selectief te zijn met de 
eigen inzet. Het begeleiden van goede processen levert 
maatschappelijk (vaak) meer op dan het zelf regisseren van 
allerlei ontwikkelingen. Initiatieven ondersteunen zonder 
ze over te nemen is een kunst op zich: het eigenaarschap 
moet bij de initiatiefnemers/conceptontwikkelaars blijven.

Vanuit de invalshoek van ‘het algemeen belang’, het 
gebiedsperspectief en de gekozen ‘stip op de horizon’ zijn 
voor andere situaties ook rollen voorhanden als: initiëren 
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(gevolgd door loslaten, faciliteren of stimuleren), 
onderhandelen en interveniëren. Voor een goede rol bij 
overheidsparticipatie zoeken ambtenaren en bestuurders in 
dialoog naar oplossingen. Zij moeten kunnen makelen, 
communicatief vaardig zijn en weten welke belemmeringen 
weg te nemen zijn.

4.02 Schaalniveau en meerwaarde
We hebben de verschillende onderdelen van de 
gebiedsopgaven gerangschikt naar het schaalniveau 
waarop zij inhoudelijk het beste kunnen worden aangepakt 
(zie schema schaalniveau). Deze rangschikking kwam tot 
stand in een werksessie met de beleidsmedewerkers van 
de zeven gemeenten, begin juni in het gemeentehuis van 
Winsum. Voor de drie gebundelde gebiedsopgaven, die 
naar de toekomst toe als ‘programmalijnen’ voor de 
gemeente(n) kunnen worden gezien, komt het volgende 
beeld naar voren:

NOORD-GRONINGS LAND, WATER en CULTUUR
Programmalijn 1: ‘van Lauwerzee tot Dollard tou’, tussen 
Stad en Wad

De gebiedsopgaven in de eerste programmalijn betreffen 
het gebied, het landschap en erfgoed, het water, de kust en 
de Waddenzee. Zij zijn – niet geheel verrassend –  
inhoudelijk gebaat bij een gebiedsgerichte aanpak op 
schaal van de zeven gemeenten. De meerwaarde zit hem 
dan in:

 - de schaal van de gebiedsopgaven past bij schaal van de 
nieuwe gemeente of is aanmerkelijk groter (Waddenkust, 
stroomgebied tot in de kop van Drenthe);

 - inhoudelijk wordt hetzelfde beleid gevoerd voor gebieden 
met dezelfde karakteristieken;

 - er vindt een gelijke behandeling van vergelijkbare 
situaties plaats;

 - de invloed naar de omgeving en derde partijen is groter; 
 - er kan worden aangesloten wat betreft de schaal bij 

diverse actoren (zoals waterschap, provincie, andere 
provincies);

stimuleren

faciliteren

loslaten

reguleren

regisseren
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Lokaal
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Omgaan met leegstand
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Dit schema kwam tot stand in een werksessie 
van beleidsmakers van de 7 gemeenten. Het 
toont de conclusies: op welke schaalniveaus 
de gebiedsopgaven en uitdagingen spelen en 
op welk schaalniveau inhoudelijk de meeste 
meerwaarde te vinden is. De concrete 
meerwaarde is op de volgende pagina’s in 
tekst verder uitgewerkt.
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 - de uitvoering van programma’s en projecten vereist 
minder afstemming. 

Anders lijkt dit te zijn voor het stimuleren van toeristisch 
ondernemerschap. Hier is maatwerk en het lokaal 
aansluiten bij ondernemers en bewoners van belang. Dit 
begint evenwel met een sterke regiomarketing en een 
helder regionaal geluid over toerisme op het platteland (op 
het niveau van de zeven gemeenten). Hier geldt dus een 
uitvoeringsdilemma (zie paragraaf 4.3).
De meerwaarde van de bundeling van zeven gemeenten 
voor het behoud en herstel van erfgoed en landschappelijke 
waarden en voor het opnieuw toeristisch en economisch 
verbinden met de Waddenzee gaat boven een kleinere 
bundeling van 3 à 4 gemeenten. Dat is vooral gelegen in het 
feit dat vergelijkbare situaties en gebieden met dezelfde 
karakteristiek dezelfde aanpak krijgen. Bovendien kunnen 
we er in een groter gebied voor zorgen dat verschillende 
functies zoals industrieterreinen, landbouw, toerisme en 
waterberging elkaar niet in de weg zitten. 

PARTICIPATIE, ECONOMIE, ONDERWIJS EN WERK
Programmalijn 2: zelfredzame regio, netwerk en 
laboratorium

De gebiedsopgaven in deze programmalijn betreffen 
participatie, werk, onderwijs en economie. Het 
schaalniveau van deze opgaven is steeds gelijk of hoger 
dan het werkgebied van de zeven gemeenten. De uitvoering 
vraagt veelal om lokale aansluiting en maatwerk. Ook hier 
is het uitvoeringsdilemma van toepassing.
Waarin bevindt zich bij deze gebiedsopgaven de 

meerwaarde van het samenvoegen van zeven gemeenten?
 - dezelfde uitvoering van generiek beleid (zie 

decentralisaties, werkloosheidbestrijding, toekomst 
primair onderwijs) in een groter gebied;

 - een grotere invloed op overige partners, overheden, 
marktpartijen; 

 - een groter maatschappelijk draagvlak voor beleid en 
positionering;

 - een verbeterde toegang tot Europa en Den Haag, door 
specialisatie;

 - een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie met 
specialismen, ervaring en kennis. Deze organisatie maakt 
onderlinge vervanging van ambtenaren, lokale 
verbindingen en maatwerk mogelijk.

WONEN, VOORZIENINGEN, LEEFBAARHEID
Programmalijn 3: zorg voor elkaar in een veilige en 
aantrekkelijke leefomgeving

De derde programmalijn betreft wonen, voorzieningen, 
leefbaarheid en leefomgeving. Inhoudelijk is het optimale 
schaalniveau van deze opgaven gelijk aan een deel-
woningmarkt en/of een gebied met een robuuste regionale 
voorzieningenstructuur. Deze opgave kan daarom in twee 
clusters van drie à vier gemeenten goed worden aangepakt 
en ook in een gebied van zeven gemeenten. Een 
uitzondering is het aardbevingsdossier. Met de huidige 
kennis (waarschijnlijk wordt met het toenemen van de 
kracht van aardbevingen ook het invloedsgebied groter) is 
een bovenregionale samenwerking op het vlak van 
aardbevingen het beste en helpt het dragen van dat dossier 
in één grotere gemeente wat betreft invloed en slagkracht 
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en uitvoering.
De meerwaarde van samenvoegen van zeven gemeenten 
(boven twee clusters van drie à vier gemeenten) schuilt in: 

 - mogelijkheid tot een regionale verdeling van verschillende 
functies te komen over een groter gebied, zodat 
versterking van de voorzieningenstructuur plaatsvindt, in 
plaats van concurrentie;

 - de invloed op overige partners, overheden, marktpartijen 
neemt toe;

 - een groter maatschappelijk draagvlak voor beleid en 
positionering.

Over de rol van de gemeente
Het is aan de gemeenteraden van de zeven gemeenten om 
zich, bij de bespreking van deze strategische agenda, uit te 
spreken over de lijnen naar de toekomst en met name ook 
over de grote maatschappelijke uitdagingen. Wanneer dit 
inderdaad de gemeente-‘overstijgende’ onderwerpen zijn 
die het meest bepalend zijn voor de kwaliteit van leven en 
welzijn in het gebied tussen De Marne en Delfzijl, dan is de 
vraag: welke rol van de gemeentelijke overheid past 
daarbij, om die uitdagingen succesvol aan te pakken? Om 
die laatste vraag al handen en voeten te geven, geven we 
hieronder per uitdaging aan welke publieke rol daar naar 
ons idee het beste bij past. 

Meer mensen aan het werk
De belangrijkste rol van de gemeente bij het beantwoorden 
van deze uitdaging is te stimuleren. Dit geldt voor de 
internationale ambities van de economie van energie, 
landbouw en chemie. Initiatieven die hier worden 
ontplooid, worden van nabij gevolgd en door pro-actief 

handelen van de gemeente (beleid, regelgeving, 
vestigingsvoorwaarden) versoepeld. Een stimulerende rol is 
verder weggelegd in het versterken van de relatie met de 
stad Groningen als economische pool en trekker. Door 
samenwerking en afstemming rond kennisdeling, 
arbeidsmarkt, infrastructuur en woningbouw kunnen stad 
en ommeland beter van elkaar profiteren. Ook is 
stimulering van ondernemerschap gewenst.  Het verbinden 
van kansrijke economische sectoren die elkaar en de 
werkzoekenden in het gebied niet vanzelfsprekend 
opzoeken en vinden hoort hierbij. We denken dan met name 
aan sectoren die veel ‘handjes’ vragen en waar voor MBO 
2/3-geschoolden veel werk in is te vinden: zorg, MKB, 
landbouw en toerisme. Het goede voorbeeld (en daarmee 
een stimulans) kan de gemeente vervullen door eigen 
investeringen hierop te richten (bijvoorbeeld via de sociale 
werkvoorziening, maar ook het aanpassen van de regels 
makkelijk maken om leegkomend agrarisch vastgoed te 
herontwikkelen).

Noord Groningen op de kaart
Wat de gemeente vooral niet moet doen, is op de stoel van 
creatieve ondernemers in de vrije tijdseconomie gaan 
zitten. Faciliteren en mogelijk maken is hier in eerste 
instantie vooral het parool: laat duizend bloemen bloeien, 
hoe meer variatie en eigen initiatief hoe beter. Waar de 
gemeente wél invloed kan uitoefenen, ligt de uitdaging 
vooral in het stimuleren van een goede gebiedsmarketing. 
De inzet van eigen communicatiebeleid en –middelen moet 
hier nauw op worden afgestemd. Wanneer de gemeente een 
rol neemt als begeleider van het proces, kan het opstellen 
van de marketingboodschap en het verbinden van het 
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toerisme met andere, hierboven genoemde economische 
sectoren succesvol worden. De opbrengsten van de 
landbouw – zie de opkomst van streekproducten en  – 
kunnen bijvoorbeeld lokaal en regionaal nog beter worden 
‘vermarkt’. Partijen die elkaar nu nog niet kennen, kunnen 
door de overheid bijeen worden gebracht.

Voorbereid op minder mensen
De gemeente faciliteert en ondersteunt initiatieven ‘van 
onderop’: eigen ideeën van bewoners en ondernemers over 
hoe zij in het gebied willen leven krijgen de ruimte. 
Weliswaar gaat zij niet over de kwaliteit van de 
woningvoorraad, maar woningcorporaties en particuliere 
eigenaren kunnen wel worden gestimuleerd om in actie te 
komen. Bij de aanpassing van de voorzieningenstructuur 
(een opschaling naar grotere kernen in combinatie met het 
verbeteren van de bereikbaarheid) ligt een regisserende en 
zelfs regulerende taak weggelegd. Denk aan het 
opdrachtgeverschap voor het openbaar vervoer binnen het 
gebied, waarbij nieuwe vormen van combinatievervoer 
ontwikkeld kunnen worden.

Aardbevingen de baas
De gemeente is een stevige, professionele en betrouwbare 
partij waarmee inwoners goed zaken kunnen doen. 
Denkend en acterend vanuit de lange termijn belangen in 
het gebied treedt de overheid krachtig op naar externe 
partijen, van NAM tot en met de landelijke overheid. In de 
onderhandelingen weet zij het best mogelijke resultaat te 
bereiken.

4.03 Dilemma’s: soorten en voorbeelden
We zien vanuit het inhoudelijke perspectief op de 
gebiedsopgaven drie soorten dilemma’s. Het zijn dilemma’s 
die nu reeds in het gebied spelen, maar bij de vorming van 
een nieuwe, grotere gemeente direct op de voorgrond 
treden:
1. Verdelingsvraagstukken. Door de bevolkingsdaling en 

verandering van de bevolkingssamenstelling (minder 
jongeren, meer ouderen), en door bezuinigingen in 
bijvoorbeeld de zorg moet de voorzieningenstructuur 
in het gebied aangepast worden. Bij het verdelen van 
de schaarste is concurrentie tussen gemeenten op dit 
moment vaak een antwoord. Dat betekent dat nieuwe 
voorzieningen (bijvoorbeeld scholen) gebouwd worden, 
terwijl ze niet nodig zijn of al snel leegkomen, door gebrek 
aan gebruikers. Samenwerking en gebiedsgericht werken 
op schaal van de regio biedt een ander perspectief op 
vragen en wensen van de inwoners. Het dilemma van 
samenwerken (samenvoegen) is dat gemeenten hun 
autonomie lijken kwijt te raken. Dat is niet zo, omdat ze 
– scherper dan voorheen – een robuust beleid kunnen 
vormgeven, op basis van ontwikkelingen in een groter 
gebied en zonder de dreiging van onderlinge concurrentie 
en het waardeloos worden van investeringen.

2. Lokale opgaven of opgaven in een deel van het gebied 
(bijvoorbeeld Lauwersoog toeristische en visserijhaven, 
chemiecluster Delfzijl, rondweg FrieslandCampina 
Bedum). Deze beïnvloeden de economische, sociale, 
culturele, toeristische kansen en de prestatie van het hele 
gebied. Het erkennen en inzetten op deze opgaven en het 
juist uitvoeren van deze projecten en programma’s leidt 
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tot een versterking van het profiel van het gebied. Het 
dilemma hier is steeds:  wat betekent samengaan in een 
groter geheel voor de aandacht en uitvoering van deze 
‘lokale’ opgaven?

3. De uitvoering. Het dilemma is hier het verschil tussen de 
beleidsafstemming op regionale schaal en het gewenste 
maatwerk in de uitvoering. In veel beleidsvelden – zie 
bevolkingsdaling, zorgdecentralisaties – loont het om 
in breed verband tot samenwerking te komen: risico’s 
zijn beter beheersbaar, de schaal van samenwerken 
sluit aan bij de schaalgrootte van marktpartijen, de 
invloed op derden neemt toe, het draagvlak is breder, 
de oplossingen voor het gebied als geheel zijn meer 
toekomstvast. Echter: voor de uitvoering van veel beleid 
is nabijheid bij de burgers en ondernemers nodig en 
daarmee dus maatwerk. De uitvoering van taken in een 
groter gebied vraagt om een organisatie die maatwerk 
kan bieden, en dus ook specialismen, kennis en ervaring 
in huis heeft, naast lokale kennis en beschikbaarheid.  

Om de discussie over deze dilemma’s tastbaarder te 
maken, hierbij een aantal voorbeelden die mogelijk spelen 
bij de samenvoeging van meerdere gemeenten:

 - Waddenkust: wat betekent een prioritering van de inzet op 
de gebiedsopgave ‘Waddenkust’ voor de gemeenten die 
niet aan het zoute water liggen (Bedum, Winsum, 
Loppersum, Appingedam)?

 - Stimuleren ondernemerschap in toerisme en recreatie: dit 
gebeurt om een doelstelling voor het hele gebied – 
toename van toerisme en recreatie met specifieke 

accenten – te realiseren. Voor het formuleren, vaststellen en 
borgen van die doelstelling is het nodig om het gebied als 
geheel te bezien, voor het verwerven van fondsen, het vinden 
van draagvlak geldt hetzelfde. Maar voor de uitvoering is 
maatwerk, lokale kennis en het echt aanspreken en 
stimuleren van ondernemers nodig. Hoe kom je dichtbij die 
ondernemers als het beleid zo generiek is?

 - Werkgelegenheid: niet in alle delen van het gebied is de 
werkloosheid hoog, toch trekt die een forse wissel op de 
sociale dienst en andere gemeentelijke middelen. Hoeveel 
aandacht moet uitgaan naar dergelijke grote vraagstukken, 
terwijl dan voor leuke projecten zoals herinrichting 
dorpsplein, extra ondersteuning sport in de grote kernen 
minder ruimte is?

 - Infrastructuur: de rondweg Campina/Bedum. Nu nog is de 
rondweg van Bedum een belangrijk gemeentelijke kwestie, 
die een provinciale weg betreft. In een grotere gemeente 
zullen provinciale investeringen in een rondweg om Bedum 
afgewogen worden tegen andere investeringen in de 
provinciale infrastructuur binnen de gemeentegrenzen. En 
wordt een vergelijking gemaakt met bijvoorbeeld de inpassing 
en overlast van de N360 en de N362. Dit kan ertoe leiden dat 
voor de rondweg Bedum naar andere alternatieven wordt 
gekeken. 

 - Infrastructuur: de verbreding van de N33. Voor de 
bereikbaarheid van de Eemshaven en haven/chemiecluster 
Delfzijl is verbreding van de N33 een prioriteit. Dat project is 
voor de regio van belang, voor het Hoogeland. Voor het gebied 
ten westen van Loppersum lijkt dit een minder grote prioriteit. 
Betekent dit dat dit soort projecten van bovenregionaal 
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belang straks minder draagvlak hebben? En tegen welk 
ander soort investeringen worden ze dan weggestreept? 
Hoe verhoudt de aanpak van de N33 zich bijvoorbeeld tot 
de plannen voor de N361?

 - Chemiecluster: voor het behoud en de doorontwikkeling 
van het chemiecluster in Delfzijl is bestuurlijke aandacht 
nodig. Samenwerking en lobby in de richting van de 
bedrijven, werkgeversorganisaties, andere overheden 
kunnen de condities voor dit specifieke cluster verbeteren 
en de werkgelegenheid en betekenis voor de omgeving 
versterken. Het dilemma is dat dit een lokale opgave voor 
Delfzijl is, met economisch gezien een grotere betekenis. 
Andere gemeenten hebben hier op dit moment geen 
verbinding mee, een nieuwe gemeente zal dit ook als 
gebiedsopgave zien, en hiervoor tijd en middelen 
vrijmaken.

 - Verkleining woningvoorraad: De krimpsloop-opgave in de 
woningvoorraad speelt in de krimpgebieden en vraagt om 
ondersteuning van de hogere overheid, bijvoorbeeld in de 
vorm van een sloopfonds, of een sloopprogramma. Als de 
huidige afspraken over de (verkleining van de 
woningvoorraad) worden uitgebreid tot de hele regio, kan 
dat invloed hebben op de mogelijkheden voor  gemeenten 
waar nu nog uitbreiding van de woningvoorraad voorzien 
wordt. Dit dilemma speelt ook binnen de Eemsdelta. Hier 
zijn de verschillen per gemeente  (deelgebied van de 
regio) verkend en vastgelegd.  

 - Onderwijs: de hele regio is bezig met de schaalvergroting en 
het samenvoegen van scholen in het primair onderwijs. Ook in 
het voortgezet onderwijs zal moeten worden bezien of alle 
scholen goed en groot genoeg blijven. Door samenwerking of 
door de vorming van één nieuwe grote gemeente, kan het zijn 
dat op sommige plekken de ‘eigen’ middelbare school 
verdwijnt. 

 - Cultuur: voor culturele voorzieningen geldt iets vergelijkbaars. 
Nu is er één theater in het gebied: Molenberg in Delfzijl. Dit 
theater wordt ondersteund door de gemeente Delfzijl. Hoe 
wordt dat straks als het ene theater excentrisch in de 
gemeente ligt? Kunnen we er dan niet beter voor kiezen het 
theateraanbod ‘centraal’ in de stad Groningen te gebruiken en 
daar de passende vervoersconcepten voor te organiseren? 

 - Bedrijventerreinen.  Nu kan elke gemeente tot op zekere 
hoogte zelf invloed uitoefenen op het ontwikkelen cq 
uitbreiden van bedrijventerreinen. Bij het samenwerken in 
groter verband zal regionale afstemming over de al dan niet 
verder te ontwikkelen bedrijventerreinen leidend worden en 
wordt de lokale invloed kleiner.
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4.04 Strategische opgaven en grote 
maatschappelijke uitdagingen: klaar voor de 
toekomst?
Deze strategische agenda van gebiedsopgaven is één van 
de bouwstenen uit het onderzoek naar de mogelijkheden 
voor een geslaagde herindeling. Politieke en bestuurlijke 
overwegingen en voorkeuren zullen in het debat hierover, 
dat najaar 2014 gevoerd wordt, sturend zijn. Wat deze 
strategische agenda duidelijk maakt, is dat in één gebied 
zowel zeer lokale, zuiver regionale, als bovenregionale, 
nationale en internationale schaalniveaus aan de orde 
zullen zijn. De strategische agenda beschrijft de 
gebiedsopgaven voor het gehele gebied ‘Van Lauwerzee tot 
Dollard tou’ en benoemt de vier urgente uitdagingen 
waarvoor het gehele gebied staat, ongeacht de bestuurlijke 
organisatie ervan. We lopen in deze laatste paragraaf de 
verschillende onderdelen van de agenda nogmaals langs en 
geven kernachtig aan welk bestuurlijk schaalniveau daar 
– wat ons betreft – het beste bij past (groene kaders). De 
gemeenteraden van de zeven gemeenten spreken daarover 
uiteraard het laatste woord.

Gebiedsopgaven – inhoudelijk kijken naar de schaalgrootte
Kijkend naar de gebiedsopgaven en de drie programmalijnen 
die uit deze strategische agenda naar voren komen, is onze 
conclusie dat een grotere schaal van de gemeente inhoudelijk 
aantoonbare voordelen heeft.  
Voor de gebiedsopgaven in de eerste programmalijn 
(landschap, erfgoed, water) geldt dit zeker. Wat betreft invloed 
en draagvlak is een bundeling van 7 gemeenten te verkiezen 
boven de huidige schaal van individuele gemeenten en boven 
een variant met 3 en 4 gemeenten samen. Voor het op de kaart 
zetten van Noord-Groningen is één gemeente een pré en zelfs 
een voorwaarde voor slagkracht, voor het gericht stimuleren en 
onderling snel afstemmen van initiatieven, voor sterk 
lobbywerk en voor de realisatie van een toeristisch netwerk. 
Een uitzondering betreft de bevordering van ondernemerschap; 
dit is een opgave die bij voorkeur lokaal moet worden 
opgepakt. Overigens wel op basis van een overkoepelende 
gebiedsvisie die aangeeft welke rol deze sectoren vervullen en 
met ondersteuning vanuit de gemeente door een gebundelde 
inzet van haar eigen communicatiemiddelen. 
Het beeld bij de programmalijnen 2 en (met name) 3 is 
gemengder. Bij de zelfredzaamheid en de verbinding met de 
nationale en wereldeconomie bewijst de grotere invloed van 
een grote gemeente duidelijk haar rol. Grote problemen – zoals 
het verdwijnen van MBO 2/3-werkgelegenheid – kunnen ook 
‘groot’ worden aangepakt. Bij de derde programmalijn – de 
leefbaarheid, onder druk van aardbevingen en krimp – zijn ook 
samenwerkingen tussen kleinere gemeenten of de huidige 
gemeenten goed voorstelbaar. Voor wonen, voorzieningen en 
leven is vooral de schaal van het gebied doorslaggevend voor 
de aanpassing van de voorzieningenstructuur, ook om 
concurrentie tussen gemeenten te voorkomen en 
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toekomstvastheid van de voorzieningenstructuur (welzijn 
en zorg, detailhandel, sport) te bereiken. Dat geldt echter 
weer niet voor de aanpak van de gevolgen van de 
aardbevingen: hier heeft aansturing van deze 
gebiedsopgave op het schaalniveau van de zeven 
gemeenten meerwaarde, voor het gebied en haar inwoners. 

Voor de programmalijn ‘landschap’ heeft G7 inhoudelijk 
meerwaarde. Dat geldt ook voor de programmalijn 
‘economie’. Voor het programma rond leefbaarheid zijn ook 
andere varianten voorstelbaar.

Grote maatschappelijke uitdagingen 
We beschreven hiervoor de vier opgaven die het gebied en 
de toekomstige gemeente(n) maximaal uitdagen en de 
doelen en rol die de nieuwe gemeente zou moeten stellen 
en aannemen. Die opgaven, doelen en rollen zijn:

 - Meer mensen aan het werk: de werkgelegenheid (er is 
werk voor iedereen) en economische kracht van het gebied 
(op lokale, regionale en nationale schaal) te vergroten tot 
bovengemiddeld niveau. Rollen: initiëren en faciliteren, 
stimuleren en regisseren (participatie naar werk).

 - Noord Groningen op de kaart: Noord Groningen is binnen 
en buiten Nederland bekend om haar erfgoed, landschap, 
Waddenkust, dorpjes en stadjes, op steenworp van de 
stad. Het toerisme en verblijf groeit jaarlijks 
bovengemiddeld. Rollen: initiëren en faciliteren, 
stimuleren en regisseren (één boodschap). 

 - Voorbereid op minder mensen: de leefbaarheid versterken 
en de woningvoorraad en voorzieningenstructuur 

toekomstbestendig (krimp-proof) en hoogwaardig maken. 
Rollen: loslaten (lokale initiatieven, voorzieningen kleine 
kernen), faciliteren (samenwerking, vernieuwing 
woningvoorraad, nieuwe zorgstructuur), regisseren 
(centrumgebieden, ruimtelijke transformaties wijken en 
buurten).

 - Aardbevingen de baas: inwoners wonen veilig en goed, 
maatschappelijke gebouwen en woningen worden 
versterkt, de negatieve gevolgen van aardbevingen op de 
leefbaarheid, het vertrouwen in de overheid en de werking 
van de woningmarkt zijn opgelost. Rollen: faciliteren en 
regisseren, reageren en samenwerken.

De grote maatschappelijke uitdagingen betreffen steeds 
geheel Noord-Groningen, soms aangevuld met Stad en een 
deel van het overig ommeland. Inhoudelijk gezien heeft een 
G7-gemeente meerwaarde om deze uitdagingen van een 
adequaat antwoord te voorzien.
  
Bestuurskracht
Om de urgente doelstellingen te kunnen bereiken is ook 
een forse dosis bestuurskracht nodig. Dat begint bij 
democratisch gedragen besluiten voor deze uitdagingen 
voor het gehele gebied, focus van de gemeente op deze 
doelstellingen en op het krachtenveld waarin deze doelen 
moeten worden bereikt. De nieuwe gemeente moet een 
professionele en betrouwbare partij zijn: ‘doen wat zij zegt’ 
en ‘zeggen wat zij doet’ en ook veel voor elkaar kunnen 
krijgen voor inwoners van nu, voor het lange termijn 
perspectief  voor het gebied als geheel.
De noodzaak van samenwerking is bij alle gemeenten al 
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langere tijd evident: niemand is in staat de kansen zelf te 
verzilveren en de uitdagingen zelf succesvol aan te gaan. Of 
het nu gaat om kwantitatieve of kwalitatieve inzet en 
capaciteit van het apparaat: de opgaven en uitdagingen 
vragen om meer inhoudelijke, specialistische inzet. De 
partners van gemeenten, het bedrijfsleven, burgers, 
maatschappelijke organisaties verwachten een 
professionele gesprekspartner. Kostenbeheersing, 
efficiency en vooral effectiviteit zijn daarbij ook belangrijke 
argumenten. En die samenwerkingen hebben steeds een 
stip op de horizon nodig, een doel, een strategische visie, 
een toekomstagenda. Het opzij zetten van concurrentie en 
wantrouwen ten gunste van sterke samenbundeling van 
belangen en erkenning van verschillen is lastig, maar het 
kan prachtige resultaten opleveren. 

De vele samenwerkingsconstructies die juist op deze vier 
opgaven de laatste jaren zijn ontstaan (zoals EZ visie 
Eemsdelta, samenwerking toerisme en recreatie Wierden / 
Waddenland, Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta, 9 
gemeenten samenwerkend aan aardbevingen aan de 
Dialoogtafel) maken duidelijk dat hier afstemming en 
gebiedsgericht werken voor een groter gebied nodig is. De 
achilleshiel van deze samenwerking bestaat hierbij uit het 
in de lucht houden van veel parallelle processen in de 
afzonderlijke gemeenten. Bij samenwerkingen moeten de 
partners steeds weer omgaan met onderlinge verschillen en 
die er hoe dan ook zijn, dat heeft positieve kanten, maar 
kan voor het bereiken van de doelstellingen voor deze 
uitdagingen tot inhoudelijke en bestuurlijke verzwakking 
van de aanpak leiden. Een ander nadeel is de 
democratische controle bij samenwerkingen. Bij sterke 

samenwerkingsprocessen – zoals die voor deze 
uitdagingen gewenst zijn – sturen de partijen zich als 
collectief en blijft er minder ruimte over voor sturing door 
het gemeentebestuur en voor democratische controle 
daarop.

Naast deze ‘interne’ samenwerking is er de ‘externe’ 
samenwerking: richting de grote partijen binnen en buiten 
het gebied (die al dan niet gegroepeerd opereren). Ook bij 
herindeling van de gemeenten blijven deze 
samenwerkingsverbanden noodzakelijk. Eenvoudigweg 
omdat er beleidsterreinen en onderwerpen zijn die op een 
groter schaalniveau bestuurd en aangestuurd worden. Een 
voorbeeld is de wateropgave, die zelfs provincie-
overstijgend (stroomgebied) wordt aangepakt. Steeds zal 
per onderwerp moeten worden bekeken of dit binnen het 
gebied van de gemeente of in afstemming en samenwerking 
met andere partners en in een groter gebied wordt 
uitgewerkt. Daarbij horen ook de samenwerkingen om tot 
een goede internationale positie te komen, om deel te 
nemen aan Europese investeringstrajecten en om doelen te 
bereiken die stad en ommeland betreffen, die landsdelig of 
zelfs landelijk van betekenis zijn. 

Vanuit bestuurskracht en samenwerking is er veel te zeggen 
voor samenvoeging van gemeenten tot twee gemeenten. 
Deze gemeenten worden dan gevormd naar bestaande en 
werkende samenwerkingsrelaties. Daarbij is nog steeds 
samenwerking tussen die gemeenten nodig voor de eerder 
benoemde grote maatschappelijke uitdagingen. De 
meerwaarde van G7 zit in het ontwikkelen van 
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bestuurskracht op de grote thema’s en het invullen van 
partnerschap naar grotere partijen en samenwerkingen 
buiten het gebied, met name ten gunste van de vier 
uitdagingen voor de toekomst. Die ene gemeente hoeft 
namelijk, anders dan bij twee gemeenten in het gebied, 
minder veelvuldig samen te werken op lokaal niveau en kan 
zich richten op andere samenwerkingen. Eén grote 
gemeente (G7) kan zich in deze grootschalige 
samenwerkingen beter roeren en heeft hierin een sterkere 
stem. 

De omvang van de gemeente.
De havens en het chemiecluster vormen belangrijke 
bouwstenen onder de economie van de regio 
Inhoudelijk ontstaat er meerwaarde wanneer de nieuw te 
vormen gemeente de drie havens en de nationale 
verbindingen en de regionale verbindingen met de stad 
bestrijkt. 
De redenen hiervoor zijn: er is een grote mate van 
wederzijdse beïnvloeding, zowel wat betreft locatie- als 
uitgiftebeleid als wat betreft aansturing en organisatie 
(Seaports). Ook beïnvloeden de havens/industriegebieden 
het milieu, het omliggende ecosysteem en de omgeving, 
waarbij deze invloeden elkaar overlappen. Ook het zijn van 
volwaardige gesprekspartner voor de havens, de lobby, de 
bijdrage aan de economische structuur en de focus op een 
afgestemde agenda op de economie zijn van belang. Voor 
de kennis en professionaliteit om een optimaal ruimtelijk 
en milieubeleid te kunnen voeren is de ligging binnen een 
gemeente belangrijk. En bovendien in geval van 
calamiteiten en noodsituaties is er slechts één lijn mogelijk 
wat betreft verantwoordelijkheden en aansturing van 

openbare orde en veiligheid. Uiteraard is er sprake van 
nuances met betrekking tot Lauwersoog, echter hier spelen 
vergelijkbare processen en vraagstukken enkel minder 
grootschalig en met een andere dynamiek.
Waar sprake zou zijn van een andere herindelingsvariant  
heeft met name de ligging van de Eemshaven financiële 
consequenties.

Door te kiezen voor een grote gemeente ontstaat een veel 
betere balans tussen stad en ommeland, op alle vier grote 
maatschappelijke uitdagingen en ook voor de overige 
gebiedsopgaven. Dat is van belang omdat de nieuwe 
gemeente op economische gebied de partner van de stad 
Groningen wordt. De meerwaarde van één G7 gemeente 
voor de drie havens en de industriegebieden (inclusief hun 
onderlinge relaties) schuilt daarbij in één coherent 
ruimtelijk ordenings- en milieubeleid. Omgekeerd heeft de 
stad één gesprekspartner in alle grote dossiers 
(aardbevingen, woningmarkt en voorzieningen, toerisme en 
recreatie, economie en werkgelegenheid) waarin zowel de 
stad als Noord- Groningen een groot belang hebben voor de 
toekomst.

Relatie tussen het lokale niveau en de overkoepelende 
ambities voor het gebied
Een laatste en niet minder belangrijk bestuurlijk dilemma is 
of er voldoende aandacht en actie kan zijn voor de 
genoemde overkoepelende thema’s, vanwege de grote 
hoeveelheid en diversiteit aan lokale vraagstukken in het 
gebied. Met andere woorden: leiden deze kleine/
incidentele vraagstukken (hoe belangrijk ook) niet 
nodeloos af van het grotere geheel? Hierop trekken wij twee 
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conclusies. Ten eerste zijn lokale vraagstukken bij uitstek 
geschikt om ook in lokale setting op te lossen en 
initiatieven daartoe de ruimte te geven. Het past de grotere 
gemeente en haar ambtenaren om deze initiatieven te 
stimuleren en waar nodig te faciliteren. Nu al zijn tal van 
lokale vernieuwingen afkomstig van initiatiefgroepen in 
dorpen en buurten. Lokale energie en een grotere 
bestuurlijke schaal hoeven elkaar dus niet te ‘bijten’.

De tweede conclusie is dat hier de paradox van bovenlokaal 
beleid en lokale uitvoering geldt. Uit deze strategische 
agenda blijkt dat het voordeel van een grotere gemeente is 
dat beleidsvorming op een grotere schaal plaatsvindt. 
Binnen het beleid bestaat ook meer (beleidsmatige) ruimte 
voor uitzonderingen en de uitvoering / organisatie wordt 
daar ook expliciet op ingericht. Een belangrijke voorwaarde 
voor het welslagen van toekomstig beleid in een grotere 
gemeente is dat de uitvoering van beleid juist lokaal en met 
maatwerk kan worden opgelost – beide zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden! 

Die nieuwe eigenschap van ‘gebiedsregie’/ gebiedsbestuur 
- regionaal samenwerken en lokaal maatwerk leveren – 
moet met de huidige ervaringen van de decentralisaties, de 
ISD en enkele andere samenwerkingsverbanden worden 
uitgebouwd naar een nieuwe cultuur en werkwijze voor de 
nieuw te vormen gemeente(n).

De vorming van een G7 gemeente heeft meerwaarde boven 
twee gemeenten. De beleidsterreinen waarop de paradox 
van bovenlokaal beleid en lokaal ‘maatwerk’ plaatsvindt, 
betreffen vooral economie en het sociale domein met 

participatie en zorg. En op die terreinen zijn 
zorginstellingen en gemeenten juist al in grote 
samenwerkingen op het niveau van Noord-Groningen en 
soms nog groter bezig om tot afspraken op gebiedsniveau 
te komen. De vorming van twee gemeenten levert wat 
betreft de bestuurskracht en samenwerking binnen de zorg 
en economische sectoren weer nieuwe 
samenwerkingsvragen op binnen Noord-Groningen. 



48 S T R A T E G I S C H E  A G E N D A  -  ‘ V A N  L A U W E R S Z E E  T O T  D O L L A R D  T O U ’  -  S E P T E M B E R  2 0 1 4

Bijlagen

Bijlage I: Schema huidig beleid
Bijlage II: Kaarten huidig beield
Bijlage III: Verslagen interview externe deskundigen
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Bijlage I: Huidig beleid 
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Bijlage III: Verslagen interviews externe deskundigen 

Verslag interview Carla Alma
DB-lid Noorderzijlvest
15 mei 2014

Waterschap Noorderzijlvest bemoeit zich met complete 
stroomgebied, stoort zich niet aan gemeentegrenzen. 

Opgave: rechtbreien van wat halve eeuw geleden grote 
vergissing was – alle kaarten op de landbouw zetten. Beken 
werden recht getrokken, peilen gingen omlaag, alle water 
zsm naar zee afvoeren. Leidt tot allerlei problemen, 
bijvoorbeeld water dat niet te spuien is wanneer het water 
hoog staat langs het wad. Ook staan er regelmatig laagtes 
onder water wanneer het hevig regent. Regionaal moeten 
we dus zeker iets met de wateropgave, dat zien ook de 
gemeente in.

G7-gebied: voornamelijk klei, water stroomt er snel langs 
af. Alles is gedraineerd. Gecombineerd met bodemdaling: 
gemalen proberen krampachtig het soepbord leeg te 
scheppen.

Waterschap werkt met hoogtekaarten. Het is simpel: water 
stroomt van hoog naar laag. Fochtelooer Veen +13, 

Ommelanden -1, Hoogeland +2, Fivelingo en Stad weer 
lager.

Dorpen in het gebied liggen niet zomaar op die plekken. 
Sterke relatie met waterstaatkundige geschiedenis.

Invloed van de mens is desastreus: vervuild water uit het 
IJsselmeer halen, om bollenboeren bij Kloosterburen niet te 
laten verdrogen. Terwijl er volop schoon water uit het 
gebied van de Drentsche Aa komt.

In kader van ruilverkaveling zijn veel oude maren/beken 
verlegd of compleet verdwenen. Hele Fivelboezem is 
verdwenen. Besef is zoek dat we hier met een estuarien 
gebied te maken hebben (en niet met een delta). 

Waterveiligheid: dijken voldoen niet aan de nieuwste 
normen, worden aangepakt. 

Waterkwantiteit en -kwaliteit: gebied hangt aan infuus van 
het IJsselmeer. Peil kan niet even zomaar +40 cm omhoog 
worden gebracht (voor vernatting). Kwaliteit slootwater 
vaak erg matig.
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Toerisme: Federatie Booteigenaren Zoutkamp onderzoekt 
‘rondje om de Noord’. Maar er liggen overal barrières, 
vooral ook van het waterschap.

Opgave voor gemeenten: landbouw niet verstoren, 
veiligheid in stand houden, watertoerisme boost geven.

Waterkwaliteit kan zeker een overkoepelend thema zijn. 
Kaderrichtlijn Water: komt van Europa. Alle overheden 
moeten hier invulling aan geven. Juist het gemeentelijk 
schaalniveau is voor het waterschap belangrijk. 
Maatregelenprogramma KRW van Noorderzijlvest is net 
gereed: vispassages, natuurvriendelijke oevers, 
waterzuivering/rioolzuivering. Ligt zware raak gemeenten: 
geen overstorten mee, gescheiden stelsels, Waterketen.

Waterketen: hele keten van inname tot lozing in beeld. 
Praten we veel over met gemeenten. Kan ook bijvoorbeeld 
stimuleren van groene daken betekenen (minder afstroom): 
het hangt allemaal samen!

Zie pleidooi Ovink in FD: wethouders, jullie hebben echt 
een taak. Neem water serieus! Zeespiegelstijging, water 
langer vasthouden, noodaggregaten en servers uit de 
kelders halen.

Water in de ruimtelijke ordening: de stedelijke wateropgave 
(SWO). Dit is de kwantitatieve dimensie. Deze is berekend 
voor alle gemeenten. Iedere gemeente moet hier iets mee. 
Bureau Prozensus heeft dit uitgerekend: zoveel bebouwd 
gebied is zoveel wateropgave.

Kardinge/Zilvermeer: algen in de zomer. Geldt ook voor 
Paterswoldsemeer: moet veel meer doorstromen. 
Gemeente bestuur moet daarin meedenken. Zij doet de 
ruimtelijke plannen.

Samenhang tussen deze twee grote dossiers: daar kan G7 
zich op manifesteren. Water stoort zich niet aan 
gemeentegrenzen, dan is een grotere gemeente een pré.

Fivelboezem: er is veel verpest. Oude lopen herstellen en in 
samenhang aanzien van het gebied verbeteren. Marien 
Bugel: weet veel van het gebied, hoe kun je een plan maken 
om meerwaarde in het watersysteem te realiseren.

Noordpolderzijl: kattenluik in sluis aangebracht met geld 
van Waddenfonds. Zijl zou je veel vaker met regenwater 
moeten doorspoelen, gaat aanslibben tegen.

Het oude denken zit overal nog tussen de oren, met name 
bij sommige gemeenten in het gebieden. Moeten veel 
creatiever denken over hoe je water verbindt met inrichting 
gebouwde omgeving en met economische functies. De 
Marne en Loppersum willen wel meedenken in de 
samenhang van de dingen. Zien kansen in wat je met water 
kunt doen voor de bewoners. SWO: oevers, visplekken. Die 
kwaliteit kun je heel dicht bij bewoners brengen.

Dorps-ommetjes, veilige routes scholen, veilige routes 
ouderen: verbinding maken met water. Noordenveld: 
schuilpaden voor wateronderhoud gecombineerd met 
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routes naar school. Pieterbuurster Maar: werk met werk 
maken (natuur, waterkwaliteit, recreatie). Op zoek naar 
thema’s die meerdere sectoren dragen.

Landbouw:
- stroming van groot, groter, grootst. ‘Water moet vooral 
niet lastig zijn’. Verbinding van de wateropgave met deze 
wereldmarkt-landbouw is lastig.
- verlichte boeren: precisielandbouw, akkerranden, 
europese subsidie voor gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. 5-7 procent inrichten voor publiek belang.
Pilots waterschap: oevers integreren in landbouw, zodat 
harde grenzen vervagen. We hebben in verleden alles 
teveel gescheiden. Paddepoel/Koningslaagte: spelen met 
het peil, goed voor de natuur. Federatie Agrarische 
Natuurvereniging wil wel mee in dat denken (Cor van Dijk/
Winsum).
Dit is het Toscane van het Noorden (Jan Abrahamse).

Herstructurering Uithuizen/Appingedam: ook nadenken 
over wateropgave. Bijvoorbeeld Boterdiep terugbrengen in 
mooi waterplein.

Onderdendam, Middelstrum: waar waterstromen bij elkaar 
komen, daar is nog veel meer uit te halen. Alle mooie 
plekken in dit gebied liggen aan water.

Eemskanaal: enorme barrière in het gebied, grote 
vergissing uit 1895.

Trots, fierte, onderscheidend karakter, kleinschaligheid, 
mooie plekken: het oudste cultuurlandschap van 
Nederland. Grotendeels onontdekt: herstel het en leg het 
bloot.
Dat is de drijver waarop je veel kunt aanhaken.

Economie Eemshaven: is footloose, zonder betekenis voor 
de lokale schaal.
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Verslag interview Jouke van Dijk
hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse RUG
15 mei 2014

De economische opgave moet je met alle gemeenten 
gezamenlijk aanpakken. Om twee redenen:
1 het is een groot samenhangend gebied. Gaat ieder voor 
zich, dan ontstaat onnodige concurrentie.
2 een grotere gemeente kan meer bestuurskracht 
ontwikkelen en betere ambtenaren aantrekken.

Het ‘voordeel’ is dat alle zeven gemeenten inmiddels met 
een krimp-probleem te maken hebben. Ook worden ze 
allemaal met een uitsorteringsproces geconfronteerd: de 
braindrain van Groningen/Assen/Leeuwarden. Zij zuigen 
het omliggende platteland leeg t/m MBO-4. In het G7-
gebied blijft MBO 2/3 over: juist die werkgelegenheid staat 
zwaar onder druk. Niet voor niets wordt een ICT-opleiding 
voor MBO-2 gesloten: daar is geen werk meer in te vinden.

Mensen met dergelijke lage opleidingsniveaus zijn er veel 
in dit gebied. Daaronder bevindt zich het ongeschoolde 
werk; opvallend genoeg verdwijnt dat niet echt. Het is 
vooral het ‘tussenniveau’ dat er nu uit gaat, waardoor een 
zekere polarisatie optreedt (zie onderzoek SER en artikel 
NRC zaterdag 17 mei). 

De werkgelegenheid in het gebied moet eerder van 

toerisme ed komen dan van een chemiecluster Delfzijl. Het 
mag dan gaan om forse investeringen, maar het levert maar 
werk voor een handvol operators op. Rein Willems is in zijn 
rapport nog redelijk optimistisch over wat er de komende 
10 jaar geïnvesteerd wordt, maar het is de vraag of dat 
optimisme terecht is. Leveren die bedrijven inderdaad 
elkaar zoveel toe? Los daarvan: een bedrijf als Aldel, 
moeten we dat nog willen in deze tijd? Dat soort bedrijven 
kan alleen concurreren met nieuwe technologie; dat levert 
weinig banen op. Hetzelfde geldt voor Google: interessant 
zo’n datacenter, maar we hebben er niet veel aan. We 
moeten proberen een ander type werkgelegenheid te 
creëren. Denk aan windmolens, aardbevingbestendig 
bouwen. Mensen die kunnen timmeren, dat werk is niet uit 
te besteden.

Andere kustgebieden doen het op dit punt beter. De Duitse 
waddenkust bijvoorbeeld: toerisme is daar intensiever dan 
bij ons op de eilanden. Duitsers gaan wel op de dijk zitten 
kijken, in Nederland doen we dat veel minder. Zoutkamp is 
nog wel leuk, maar met Lauwersoog is veel meer te doen. 
Waarom kun je in Termunten niet heel erg goed vis eten? In 
Zeeland kan dat wel.
Door er één gemeente van te maken, kunnen er betere, 
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afgewogen keuzes worden gemaakt: hier doen we dit, daar 
doen we dat. Ook in de ondersteuning naar ondernemers. 
Individueel stellen ze misschien niet veel voor, maar samen 
vormen ze wel ‘Groningen aan Zee’. Er is behoefte aan 
overkoepelend concept. Voor de doelgroep in het gebied 
creëer je daarmee wel degelijk werkgelegenheid.

Kijk naar de kansen in het gebied. Aardbevingstoerisme? 
Durf zaken op een onorthodoxe manier te verbinden. Maar 
er zijn ook prachtige dorpen (Middelstum, Kantens). 
Tegelijkertijd is het een illusie om te denken dat iedereen 
die hier woont, hier ook kan werken. Delfzijl heeft een 
pendel van 4.000/5.000 mensen met de stad. Feitelijk is de 
stad Groningen de grootste industriekern van het noorden.

We kunnen veel optimistischer zijn voor dit gebied wanneer 
we kijken naar de wensen van hoger opgeleiden. Het is hier 
prettig wonen en met trein en internet is de bereikbaarheid 
prima. Neem de KLM-piloot die in Usquert woont. Zij willen 
verwend worden; denk aan allerlei vormen van diensten en 
services (tuinonderhoud). 

De inzet op de ‘grote economie’ levert dit gebied heel 
weinig op. De nieuwe kolencentrales zijn echt vooroorlogs 
en de aanvoer van kolen met grote schepen is schadelijk 
voor de Waddenzee. Het is totaal niet duurzaam. Er wordt 
wel veel afval opgeslagen, maar ook dat levert nauwelijks 
banen op. De door Energy Valley beloofde werkgelegenheid 
slaat tot nu toe alleen neer bij loodgieters en 
installatiebedrijven.

In termen van investeringen moet bijvoorbeeld gedacht 
worden aan het overal aanleggen van breedband internet, 
in combinatie met soepele regelgeving voor het mogen 
aanpakken van oude boerderijen. Vanuit dit gebied ben je 
zo in Amsterdam; een interessante locatie voor footloose 
kleine ondernemers. 
Verder zou een fors deel van de 
aardbevingscompensatiegelden in het verbeteren van de 
woningvoorraad gestopt kunnen worden (bijvoorbeeld 800 
miljoen euro). Dat levert veel werkgelegenheid op. 
Interessant is verder het toerisme, in combinatie met 
bijvoorbeeld welness. We kennen niet de kuur-traditie van 
de Duitsers, maar er zijn wel bepaalde doelgroepen met 
geld. Concepten als Esonstad moeten op andere plekken 
ook mogelijk zijn. Maak het in samenwerking met UMCG en 
Martini mogelijk dat patiënten hier revalideren. Er liggen 
kansen voor healthy ageing; op de gewone zorg wordt 
momenteel alleen maar bezuinigd.

Het denken in topsectoren staat gelijk aan het winnen van 
de vorige oorlog. Zie het vernietigende rapport van de 
OECD. Het is allemaal erg technisch. De groei van 
productiviteit komt veel meer uit beter en sneller 
organiseren. Daar wordt echter niet in geïnvesteerd. De 
maakindustrie is niet dé oplossing. Onze economie draait 
voor 75 procent op de dienstensector.

In de zorgsector wordt 25 procent van de banen geschrapt. 
Dat zijn weer vooral MBO 2/3 banen. Op termijn zullen onze 
verpleeghuizen weer vol stromen; daar wordt echter 
gespecialiseerde zorg gevraagd (op een hoger niveau).
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Landbouw: lastig verhaal. Pas op met grootschalige 
biomassa; toeristen kijken niet graag tegen metershoge 
maïsvelden aan. Op het gebied van zonne-energie kan meer 
bereikt worden. Ook toekomst voor pure food en slow food. 
Streekproducten: dat geeft meerwaarde in het gebied. 
Ontwikkeling van garnalenpelmachine in Leens: daar zijn 
handjes voor nodig. Texel: aardappelen telen in zilte 
gronden. We leven in de wereld steeds meer in delta’s: 
kansen. De markt is in principe groot: 
wereldvoedselvraagstuk en verzilting.
Proeffabriek Metslawier: experiment met pootaardappelen, 
daar werken nu wel 200 mbo’ers. Het vraagt bovendien 
specifieke kennis. Dat is veel kansrijker dan die biobased 
economy. Opkomst van ‘oude’ graansoorten (spelt) en 
glutenvrije haver; mensen betalen grif 4 euro voor een 
brood.

Probeer thema’s te verbinden: toerisme, recreatie, 
landbouw, hoogwaardig wonen. Maak daar een soort 
‘ecologische hoofdstructuur’ van.

Ook realisme noodzakelijk. Werkgelegenheid gaat komende 
vijf of tien jaar niet hard aantrekken. In Oost-Groningen 
gaan gemeenten straks gewoon failliet. Kwantitatief is het 
probleem zó groot: dat los je niet op. Er is een plan 
gemaakt om vijf procent van alle banen voor deze groep te 
bestemmen; dat lukt alleen in de gemeenten Groningen, 
Leeuwarden en Vlieland. De andere gemeenten redden het 
bij lange na niet. De bedrijven die voor werk moeten zorgen 
zijn er niet en het aantal WSW-klanten is te groot. Zinvoller 
om nu vooral te investeren in kwaliteit van onderwijs; 

voorkomen dat kinderen in WSW terecht komen.

Wat wordt gevraagd op de arbeidsmarkt:
- vakmatige kennis
- 21st century skills (kunnen communiceren)
- mobiliteit (is vooral in gebieden zonder spoorlijn lastig)

Daarom gaan mensen ook in de stad Groningen wonen. Als 
ze de stad uitgaan, gaan ze op fietsafstand wonen. Een deel 
van deze groep concludeert ‘er is geen werk voor mij’ en 
berust in een leven-van-afhankelijkheid, een ander deel 
gaat juist wel ondernemen. Zij faciliteren wel de groei in het 
gebied (ze nemen diensten af).

Job carving: creëer ruimte voor functies aan de onderkant. 
Bijvoorbeeld vervoer in de krimpgebieden. Laat die mensen 
de leefbaarheid vergroten, ze wonen er toch al.
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Aardbevingen zorgen voor aantasting van woongenot, 
angst en ongerustheid – zo blijkt uit eerste longitudinaal 
onderzoek 2009-2013. Dit verandert de woningmarkt 
ingrijpend en is echt een thema voor de strategische 
agenda. Gebieden die buiten de aardbevingszones vallen 
kunnen aantrekkelijk blijven als woongebieden, de 
gebieden erbinnen krijgen een veel minder goed imago.

De effecten (welke woningen er geraakt worden) zijn erg 
lokaal. Afhankelijk onder meer van woningtype en 
ondergrond (zie onderzoek Rien Herber). Het effect op de 
psyche van de mensen is bijna existentieel van aard. 
Normaal gesproken kan met je huis niets gebeuren, dat 
verandert plotsklaps. Geluiden kunnen worden opgetekend 
als ‘ik wil mijn kleinkinderen hier niet meer in huis hebben’ 
en ‘je pensioen verkruimelt voor je ogen’.

Gemeenten zullen in dit dossier aan ‘concern management’ 
moeten doen: het serieus nemen van de zorgen van de 
inwoners. Financieel, qua gezondheid en welzijn: ga pal 
voor ze staan. We gaan de effecten ongetwijfeld terugzien 
in de consumptie van gezondheidszorg. Uit een enquête in 
Loppersum, Middelstum en Stedum (drie woonbuurtjes) 
komt naar voren dat 30 procent zich angstig en ongerust 

Verslag interview George de Kam 
honorair hoogleraar volkshuisvesting en grondmarkt (RUG)
2 juni 2014

voelt, het vreet aan mensen. 

Op gemeentelijk niveau:
- sta achter je burgers;
- creëer faciliteiten zodat ze hun lot kunnen delen;
- zorg voor gekwalificeerde hulp en ondersteuning;
- breng het lokale netwerk (bijvoorbeeld ook kerken) 
hiervoor in stelling.

Mogelijke taak voor een G7:
- onderling ervaringen uitwisselen
- met relevante belangroepen een relatie opbouwen
- expertise ontwikkelen op belangrijke domeinen, daarin 
onderling taken verdelen
- stem krijgen bij de gremia die ertoe doen

Specifieke gegevens over getroffen gebouwen/panden 
moeten nader worden geanalyseerd. Onderzoek van 
ministerie van EZ over waardeontwikkeling is slecht. 
Conclusie ‘er is nog geen verband aangetoond’ komt alleen 
doordat 6 gemeenten op één hoop zijn gegooid en er te 
weinig transacties in het gebied plaatsvinden. Het kan niet 
anders of er vindt een extra waardedrukkend effect plaats 
(tov het effect dat de krimp al uitoefent).
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Er komt ook geld beschikbaar als compensatie, dat is 
positief. En dat is ook terecht; de schade aan erfgoed is 
bijvoorbeeld al heel behoorlijk.
Zorg ervoor dat gelden lokaal terecht komen: ‘local 
procurement’. Bekend is een voorbeeld uit de praktijk dat 
een bouwende zzp’er kampte met aardbevingsschade, 
maar dat de firma Jorritsma uit Leeuwarden kwam voor de 
reparatie. Overheden moeten zich hiervoor veel harder 
maken.

Een ander thema is grondbeleid: dit moet worden 
opgeschaald. Er zal bij de gemeenten herwaarderings/
afboekingspijn zijn; dit hangt af van de omvang van de 
grondposities. Dit zou nader geïnventariseerd moeten 
worden. Het risico bestaat – wanneer er géén afstemming 
plaatsvindt – dat gemeenten besluiten alleen op eigen 
posities te gaan ontwikkelen (‘eigen grond eerst’). In die 
zin worden ook de nieuwbouwlocaties door de 
aardbevingen geraakt: waar is het nog veilig om nieuwe 
woningen te gaan bouwen? In het nieuwe (regionale) 
bouwbesuit komen in ieder geval die moeten afdwingen dat 
er voortaan aardbevingsbestendig wordt gebouwd.
Een overweging kan zijn om een gezamenlijk grondbedrijf 
op te richten, waarin lusten en lasten worden verdeeld. De 
provincie Overijssel denkt na over een noodfonds voor 
grondexploitaties. Taak voor de gemeenten: breng de 
problematiek in beeld en stem het af met de provincie.

In het woningbouwprogramma moeten sloop, nieuwbouw, 
renovatie en herstructurering goed worden afgestemd. 
Onderzoek ook goed hoe de woningmarkt werkt; er zijn 

waarschijnlijk meerdere deelmarkten. Wat zijn de grote 
verhuisstromen? Onderzoek is nodig naar:
- behoefte wonen/zorg
- krimpeffecten
- aanpak particuliere voorraad
- rotte kiezen
- bedrijfsterreinen (overcapaciteit schrappen, tijdelijk 
gebruik zoals zonneweides). Als gemeenten samen in 
optrekken, bijvoorbeeld panelen uit Veendam bestellen. 

Op terrein van welzijn en wonen met zorg is een goed beeld 
van de toekomstige leeftijdsopbouw noodzakelijk. Wat zijn 
de behoeften in termen van zorgondersteuning? Met de 
zorgpartners hierover het gesprek aangaan. Waar wordt nu 
capaciteit gesloten? Kunnen verzorgingshuizen ook andere 
functies krijgen, bijvoorbeeld een buurthuis? Let op: 
beslissingen van individuele vastgoedeigenaren vormen 
collectief (op een hoger schaalniveau) niet per se het beste 
besluit.

In algemene zin gaan de bezuinigingen op de thuiszorg ed 
veel effect hebben. De middelen om nieuw beleid te maken 
zijn kleiner. Daar moeten gemeenten een vuist voor maken. 
In dit gebied is de populatie groot en de middelen lopen 
terug. Hier resulteert een dubbele opgave:
1 aanpak van het zorgvastgoed
2 de best mogelijk oplossing voor thuissituaties

Woningcorporaties moeten hier zeker bij betrokken worden. 
Een structuurvisie kan hier een goede planvorm voor zijn. 
Er liggen kansen voor te grote corporaties om te 
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‘ontfuseren’ en terug te keren naar de lokale 
gemeenschappen waar ze ooit voor bedoeld waren. Idee 
dat De Kam heeft geopperd: de ‘achtertuincorporatie’. Koop 
alle bezit op (’10 woningen in Uithuizen’) dat de andere, 
grote corporaties kwijt willen. Ga daar met de verenging 
Dorpsbelangen over praten. Maak er een nieuwe corporatie 
van, met 1.200 woningen. Hou de woningen zelf in de lucht 
en zorg ervoor dat de starters in de kleine dorpen daar 
kunnen gaan wonen. Het enige idee dat de grote 
corporaties nu voor deze woningen hebben is sloop. Maar 
daarmee help je de sociale huurvoorraad wel om zeep.

Kansen in dit verband:
- duurzaamheid en opwekking lokale, eigen energie
- oprichten van een gemeentelijk woningbedrijf
- zelf woningen ontwikkelen als gemeente. 



63B I J L A G E N

Verslag interview met vijf agrarische 
ondernemers 
2 juni 2014 

Ale Havenga, Bouwe Ruiter, Cor van Dijk, Hero Havenga de 
Poel, Erwin Westers

Let op: de schuren gaan verdwijnen! Asbest+ riet sanering 
voor 2024

Leegstand in de agrarische sector, in Nederland staat per 
2025 70 mln m2 leeg

Ruimtelijke kwaliteit landelijk gebied: landbouw is 
grondgebonden

Relatie landschap – voedsel: maak daar meer werk van 
(regio van de smaak)

Verbind lokaal en internationaal producerende boeren, dat 
versterkt

Verbreed de landbouw: naar de zorg, en naar toerisme, 
naar bezoek. 3 bezoekers

per dag meer, levert 4 fte op jaarbasis op.

Zorg voor één afgestemd ruimtelijk beleid 
(bestemmingplan) voor het hele gebied,

met ruimte voor nevenactiviteiten, recreatie, toerisme, 

bedrijvigheid

Kennisontwikkeling en specialismen zijn van belang: 
europese kennisdeling

en ontwikkeling. Gemeente kan de landbouw toegang 
geven in europese

programma’s (interreg V)

Duurzaamheid: verbied gentech gewassen



Verslag interview Sabine Meijer
lector Krimp, Hanzehogeschool, over Leefbaarheid en Krimp

Leefbaarheid is een kernopgave in het gebied, want krimp is een 
gegeven en zet door, 

instituties laten leemten achter. 

Het doel is: zelf werken aan leefbaarheid

de gemeente moet ruimte bieden voor eigen initiatief van bewoners 
en hun organisaties

Wat is het optimale scenario voor bereikbaarheid voorzieningen?

Gemengde groepen van initiatiefnemers in de kernen werken

Kans 1: volwasseneducatie

Kans 2: samenwerking tussen verschillende sociale groepen

Kans 3: zelfredzaamheid en basisvoorzieningen in dorp (minibox)

Denk na over het ontstaan van verschillen tussen dorpen






