
WAT, WIE EN HOE IN DE EEMSDELTA



Algemeen
Sinds 2008 is er een Bestuursakkoord Eemsdelta. Reden van het Bestuursakkoord is de con-
centratie van grote ontwikkelingskansen van de regio in combinatie met meerdere complexe 
uitdagingen, zoals de demografi sche ontwikkeling en de kustbescherming. Doel van het Be-
stuursakkoord is om in nauwe samenwerking tussen de partners en met de belangrijke stake-
holders in het gebied tot een offensieve en integrale aanpak te komen.

Op een conferentie van 31 mei 2011 hebben de partners (gemeenten Eemsmond,  Appingedam, 
Delfzijl en Loppersum en de provincie Groningen) naar aanleiding van een evaluatie besloten 
om de samenwerking in aangepaste vorm te versterken. 

Doel: Vernieuwde ambities oppakken, focus en sturing vooraf verscherpen, bestuurlijke en 
ambtelijke drukte verminderen, actieve rol van provincie bewerkstelligen.

De aangepaste organisatie is nog steeds complex en uitgebreid. Daarom is dit boekwerkje 
gemaakt. Het biedt informatie over:

• Hoe ziet de organisatie eruit.
• Wat zijn de taken van de verschillende onderdelen.
• Wie zijn de spelers bij die onderdelen.
• Wat is het tijdpad.

Het algemene organogram staat op de middenpagina. Per organisatieonderdeel staan de 
andere vragen uitgewerkt. We hopen dat het helpt om de weg te vinden.

Bij vragen of opmerkingen graag contact met mevr. G. Hofman, tel. 050-3164857



E

Coördinatiegroep

Taken:
• Bewaking van de voortgang van het 

samenwerkingsproces: Er moeten veel 
producten worden opgeleverd door de 
stuurgroepen. Bevorderen dat tijdig de 
vereiste besluitvorming wordt georga-
niseerd en de benodigde afstemming 
wordt gepleegd. Bij haperingen inter-
veniëren.

• Bestuurlijke organisatie van de vast-
gestelde samenwerkingsonderwerpen: 
Voorstellen ontwikkelen op welke wij-
ze de samenwerking verder kan wor-
den ontwikkeld. 

• Verdeling van baten en lasten: Voorstel-
len ontwikkelen om de inkomsten ten 
behoeve van de gemeenschappelijke 
agenda te vergroten en de middelen 
hiervoor optimaal in te zetten.

• Monitoren van het samenwerkingsbud-
get van de gemeenten.

• Cultuur: De geformuleerde opgaven 
vragen een sterke oriëntatie op het 
gemeenschappelijk belang. Dat moet 
actief worden onderhouden en bevor-
derd.

Hoe:
• Voorbereiding van afgestemde voort-

gang in overleg tussen de ambtelijke 
opdrachtgevers en projectleiders.

• Verdeling van baten en lasten: Hiertoe 
zal een werkgroep worden geformeerd.

Wie:
• Onafhankelijk voorzitter:  

J. van Lidth de Jeude
• Ondersteuning voorzitter:  

J. Woertman (provincie Groningen)
• Gemeente Appingedam:   

H.K. Pot, burgemeester
• Gemeente Appingedam:   

J. Mulder, gemeentesecretaris
• Gemeente Delfzijl:   

E. A. Groot, burgemeester
• Gemeente Delfzijl:   

K.J. Havinga, gemeentesecretaris
• Gemeente Eemsmond:   

M. van Beek, burgemeester
• Gemeente Eemsmond:    

W. Haarsma, gemeentesecretaris
• Gemeente Loppersum:    

A. Rodenboog, burgemeester
• Gemeente Loppersum:   

J.H. Bonnema, gemeentesecretaris
• Provincie Groningen:   

P. de Vey Mestdagh, gedeputeerde
• Provincie Groningen:   

B. van Dam, programmamanager
• Adm. ondersteuning:   

vacature
 

Tijdpad:
• Voortgangsbewaking, monitoren sa-

menwerkingsbudget en cultuur zijn 
continue processen.

• Bestuurlijke organisatie wordt in 2012 
opgepakt.

• Verdeling van baten en lasten: verken-
ning start najaar 2011



Stuurgroep Wonen en Voorzieningen
Basis voor de activiteiten van deze stuurgroep is het geactualiseerde Plan van Aanpak van 
mei  2011.

Taak:
• Opstellen van een regionaal Woon- 

en Leefbaarheidsplan voor de regio 
Eemsdelta.

• Voorbereiden van keuzes in verband 
met demografi sche ontwikkeling voor 
Ontwikkelingsvisie.

Hoe:
• De stuurgroep laat zich adviseren door 

de bestuurlijke overleggroep Wonen, 
bestaande uit de portefeuillehouders 
Wonen van de gemeenten en bestuur-
lijk vertegenwoordigers van de in de 
regio actieve corporaties. Voorzitter 
van de bestuurlijke overleggroep Wo-
nen is de heer E.A. Groot.

• De ambtelijke projectgroep “Wonen 
en Voorzieningen” (voorzitter de heer 
C. Weusthuis) adviseert de stuurgroep 
en bereidt de stuurgroepvergaderingen 
voor. Onder de projectgroep ressor-
teert een aantal werkgroepen die ver-
schillende activiteiten uitvoeren.

• Ter voorbereiding van het convenant 
functioneert een groep kwartierma-
kers uit de verschillende sectoren van 
het maatschappelijk middenveld (voor-
zitter de heer C. Weusthuis).

• Vanuit het Rijk komen de betrokken mi-
nisteries bijeen in de Begeleidingsgroep 
Rijks expe riment “Krimpplanning”.

Wie:
• Gemeente Appingedam

H.K. Pot, voorzitter, vz. overlegtafel 
Voorzieningen 

• Gemeente Delfzijl   
E.A. Groot, vice voorzitter, vz. overleg-
tafel Wonen 

Tijdpad:
• Najaar 2011 Convenant (met daarin 

belangrijke bouwstenen voor Ontwik-
kelingsvisie)

• Zomer 2012 Woon- en Leefbaarheids-
plan (onderweg worden een aantal 
bouwstenen voor de Ontwikkelingsvi-
sie opgeleverd.)

• Gemeente Appingedam   
P. Manning, portefeuillehouder Wonen 

• Gemeente Eemsmond   
J. Dobma, portefeuillehouder Wonen 

• Gemeente Loppersum   
P. Prins, portefeuillehouder Wonen 

• Gemeente Delfzijl   
T. van der Veen, portefeuillehouder 
Voorzieningen

• Gemeente Eemsmond   
H. Sienot, portefeuillehouder Voorzie-
ningen 

• Gemeente Loppersum   
O. Hartman-Togtema, portefeuillehou-
der Voorzieningen 

• Provincie Groningen   
M. Besselink, gedeputeerde 

• Gemeente Loppersum   
J.H. Bonnema, secretaris stuurgroep  
(J. Mulder Appingedam plv)

• Provincie Groningen  
H.J.M. Hanssen, adviseur Wonen 

• Procesmanager   
C. Weusthuis 

• Projectsecretariaat
A. Kiewiet, projectsecretariaat  
(gemeente Appingedam)



Stuurgroep Economie, Arbeidsmarkt en 
Infrastructuur
Projectplan “Dromen, durven,doen”, vastgesteld september 2011

Taken:
• Voorbereiden Economisch Actiepro-

gramma
• Ontwikkelen van projecten 
• Keuzes maken in verband met econo-

mie, arbeidsmarkt en infrastructuur 
voor Ontwikkelingsvisie

Hoe:
• Directeurenoverleg met vertegen-

woordiging uit betrokken overheden 
en stakeholders bereidt de stuurgroep 
voor op het vlak van projectvoorstellen

• Gelede besluitvorming in stuurgroep: 
Voorbereiding in “stuurgroep +” (inclu-
sief stakeholders) en fi nale afwikkeling 
in stuurgroep (partijen Bestuursak-
koord)

• Ambtelijke voorbereiding via EZ-bu-
reau samen met provincie en directeu-
renberaad

Wie: Stuurgroep:
• Gemeente Eemsmond   

M. van Beek, burgemeester, portefeuil-
lehouder EZ, voorzitter

• Gemeente Eemsmond   
J. Dobma, plv. portefeuillehouder EZ

• Gemeente Delfzijl   
M. Joostens coördinerend wethouder 
arbeidsmarktbeleid

• Gemeente Delfzijl   
E. Stulp, portefeuillehouder EZ

• Gemeente Appingedam  
H.K.Pot, burgemeester / portefeuille-
houder EZ

• Gemeente Loppersum   
A. Rodenboog, burgemeester / porte-
feuillehouder EZ

• Provincie Groningen   
W. Mansveld (portefeuillehouder EZ), 

• Provincie Groningen  
M. Boumans (portefeuillehouder Infra, 
plaatsvervanger)

• Gemeente Delfzijl   
K.J. Havinga, secretaris stuurgroep   
(W. Haarsma Eemsmond plv)

• Programmamanager   
P. Brouns ( tot 1-1-2012)

Stuurgroep + toegevoegd:
• Samenwerkende Bedrijven Eemsmond 

C.Zijderveld, J. Kimkes
• Bedrijfs Belangen Eemshaven   

E. Baar
• Groningen Seaports   

H. Post
• Hanzehogeschool   

H. Pijlman
• Noorderpoortcollege   

W. van der Pol

Tijdpad Economisch Actieprogramma:
• oktober 2011 oploopbijeenkomsten 

raden, colleges, ondernemers, instel-
lingen

• september - december 2011 benen op 
tafel sessies

• oktober - december 2011 expertmee-
tings ; afstemming stuurgroep + en di-
recteurenoverleg

• december 2011 eerste concept
• januari 2012 behandeling beleidsvisie in 

stuurgroep
• februari - maart 2012 besluitvorming in 

Colleges en Raden
• april  - mei 2012 heroriëntatie Econo-

misch Actieprogramma
• juni 2012 besluitvorming in stuurgroep

Tijdpad ontwikkelen en monitoren projec-
ten: doorlopend



Stuurgroep Ontwikkelingsvisie
Basis voor de activiteiten is  het vastgestelde projectplan van juli 2011.

Hoe:
• Projectgroep Ontwikkelingsvisie   

(vz H. van Hilten) bereidt de besluitvor-
ming in de stuurgroep over de Ontwik-
kelingsvisie voor.

• Kernteam Ontwikkelingsvisie( vz H. van 
Hilten) verzorgt de dagelijkse werk-
zaamheden.

• Diverse werkstructuren leveren bouw-
stenen aan voor de Ontwikkelingsvisie:
o Werkgroep Ecologie en Econo-

mie in Balans ( vz. gedep. W. van 
der Ploeg; projectleider I. van 
Dorp provincie Groningen)

o Programma klimaatadaptatie 
Eemsdelta (projectleider R. Bur-
kunk provincie Groningen)

o Ontwikkelingsperspectief Lande-
lijk Gebied 2030  (projectleider  
T. Hoekstra (namens de gemeen-
ten Eemsmond en Loppersum))

o Groene Havenvisie (projectleider 
M. van den Dungen GSP)

o Marconi project (projectleider 
 J.  Veldman gemeente Delfzijl)

o project Buizenzone (projectleider 
L. Slangen provincie Groningen)

o energievisie Eemsdelta (pro-
jectleider G.J Swaving, provincie 
Groningen)

o Bestuurlijke overleggen mbt de 
Eemshaven, de haven van Delfzijl 
en Oosterhorn 

• Een aantal integratiesessies tussen sep-
tember 2011 en juli 2012 dient ertoe 
om de verbinding tussen deze bouw-
stenen en bouwstenen die vanuit de 
andere twee stuurgroepen worden 
aangeleverd te maken. Betrokkenen zijn 
de projectleiders van de ‘bouwsteen’ 
projecten zoals opgenomen in het pro-
jectplan. Trekker: H. van Hilten.

Wie:
• Provincie Groningen 

W. Moorlag (voorzitter)
• Gemeente  Appingedam 

A. Usmany, portefeuillehouder RO
• Gemeente Delfzijl 

M. Kaptan, portefeuillehouder RO
• Gemeente Eemsmond 

J. Dobma, portefeuillehouder RO
• Gemeente Loppersum 

P. Prins, portefeuillehouder RO
• Waterschap Noorderzijlvest 

H. Ruben
• Waterschap Hunze en Aa’s 

M. Smit
• Ministerie Infrastructuur en Milieu 

B. Doze
• Groningen Seaports 

R. Genee
• Milieufederatie Groningen 

S. van der Velde
• LTO-Noord 

A. van Velde
• Projectleider 

H. van Hilten ( provincie Groningen)
• Projectsecretariaat 

G. Hofman (provincie Groningen)

Tijdpad:
• Najaar 2011 Convenant Wonen en 

Voorzieningen klaar
• Najaar 2011 besluitvorming over tracé-

besluit Buisleidingenzone
• Februari 2012 aanleveren van bouwste-

nen vanuit de werkgroepen en (deel)
projecten.

• 1 juli 2012 besluitvorming over Ont-
wikkelingsvisie

Taken:
• Opstellen van een Ontwikkelingsvisie / intergemeentelijke structuurvisie.



Platform
Taak: 
Het is de bedoeling om stakeholders zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwik-
keling van de verschillende producten. Deels participeert een aantal van hen daar-
om in zowel projectgroepen als in stuurgroepen. Dit is heel functioneel, maar 
naar zijn aard selectief. Zowel naar de deelnemers (een beperkt aantal) als naar 
de onderwerpen (alleen betrekking hebbend op het terrein van één stuurgroep.)

Daarom zullen enkele bijeenkomsten op uitvoerend niveau worden georganiseerd voor een 
breed Platform van betrokkenen, waarin conceptmateriaal voor de drie stuurgroepen wordt 
besproken. Doel is om tot zo groot mogelijk draagvlak te komen. 

Wanneer:
• februari (parallel aan een bestuurlijke bijeenkomst voor Raden, Staten en stakeholders)
• april 

Tot slot
Bovenstaande overleggen maken deel uit van de formele structuur van het Bestuurakkoord 
Eemsdelta. Daarnaast zijn er ook enkele andere overleggen, die relevantie hebben voor de 
beleidsvorming. Voor de volledigheid noemen we ook deze overleggen hier.

1. Overleg ontwikkelingen Eemshaven e.o.
Start: september 2010 Frequentie: 1 x per maand/twee maanden

Betrokken: 
GSP: H. Post (J. Stokroos), 
Gemeente Eemsmond: J. Dobma (S. Klein)
Provincie Groningen:  W. Moorlag (C. Bouwense)

Onderwerpen: 
- actualisatie bedrijventerrein Eemshaven
- uitbreiding bedrijventerrein Eemshaven/ komst datahotels
- glastuinbouw
- windenergie (op land, op zee, kwantitatieve taakstelling/repowering en participatie)
- bedrijvigheid gerelateerd aan off-shore wind
- electriciteits-infrastructuur op land: 380 kV, derde circuit, div. op bedrijventerrein 
- op zee: E-hub, ontwikkelingen Bard, Cobra, NorNed2, MER/MES kabels/leidingen 
 waddenzee)
- contacten NMO’s over wind, bedrijventerrein, glastuinbouw e.d.)
- diversen zoals buizenzone, Pieterburen gasopslag, Ecologie en Economie in Balans, 
  typ bedrijvigheid



2. Overleg ontwikkelingen Delfzijl, bedrijventerreinen e.o.
Start: juni 2011 Frequentie: 1 x per maand/2 maanden

Betrokken: 
GSP:  H. Post (M. van der Dungen), 
Gemeente Delfzijl:  M. Kaptan (J. Bos, I. Wijngaarde)
Provincie Groningen:  W. Moorlag (C. Bouwense)

Onderwerpen
- actualisatie bestemmingsplan Oosterhorn, 
- windenergie op land (kwantitatieve taakstelling/repowering en participatie)
- contacten NMO’s over bedrijventerrein, glastuinbouw e.d.)
- diverse zaken zoals E+, ethyleencluster en vergroening chemie

3. Bestuurlijk Overleg Eemshaven
Start: 2008 Frequentie: eens per 6 weken

Betrokken:
Provincie Groningen (W. van der Ploeg, I. van Dorp, L. Slangen)
Rijkswaterstaat (P. de Graag / Y. Heijsman)
Gemeente Eemsmond ( J. Dobma)
GSP ( H. Post / S. de Boer)
Ministerie van EL&I (G. Oolthuis)
Ministerie van I&M ( M. Berrevoets) 

Onderwerp: 
- afstemming van vergunningtrajecten van provincie, EL&I, RWS en I&M in de Eemshaven
- afstemming over Ecologie en Economie in Balans



Wat, wie en hoe in de Eemsdelta
Organisatie van de uitvoering van Bestuursakkoord Eemsdelta 2008
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