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1 Inleiding  en gebiedskarakteristiek: kustzone in beweging 

  
 De regio Eemsdelta ligt in het noordoosten van de provincie Groningen (zie kaartje) en maakt 

deel uit van de Nederlandse, Duitse en Deense Noordzee en Waddenkust.  Het is een platte-

landsgebied met weidse vergezichten en grote contrasten. Contrasten tussen de dynamiek van de 

economische groei in de havens en de afnemende bevolkingsomvang, contrasten tussen de eco-

nomische dynamiek en de bijzondere natuurwaarden en het kleinschalige cultuurlandschap. 

Kortom: een kustzone in beweging.  

 De laatste jaren is hier sprake van een sterke toename van de economische bedrijvigheid, met 

name in de Eemshaven en de haven van Delfzijl. Energie speelt daarbij een belangrijke rol. Het 

is een grote uitdaging om daarbij de unieke natuurwaarden van het werelderfgoed Waddenzee 

en de Eems-Dollard  duurzaam in stand te houden en te versterken. 

 Daarnaast vragen de sterke ontgroening, vergrijzing en afname (krimp) van de bevolking in het 

gebied om een duidelijke visie op de toekomstige ontwikkeling van wonen en voorzieningen, 

zodat de leefbaarheid en een gezonde sociale ontwikkeling gewaarborgd blijven. 

 

 

 

 

PROJECTPLAN 
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 De snelheid en intensiteit waarmee de ontwikkelingen zich voordoen hebben provincie en ge-

meenten ertoe gebracht om voor de Eemsdelta een gebiedsopgave te formuleren, waarbij de 

ontwikkelingsvisie het voertuig is om die opgave uit te werken. De projectleider Ontwikkelings-

visie heeft de opdracht gekregen om een breed gedragen integrale en duurzame ontwikkelingsvi-

sie Eemsdelta 2030op te leveren. Provincie en gemeenten stellen de Ontwikkelingsvisie  samen 

met rijk en waterschappen en maatschappelijke partners op in de Stuurgroep Ontwikkelingsvisie 

Eemsdelta. De visie bevat qua ambities en te nemen maatregelen keuzes over de gewenste 

(ruimtelijke) ontwikkeling van het gebied en is een richtinggevende ontwikkelingsstrategie die 

uitwerking geeft aan de gebiedsopgave in het POP.  De visie is tevens het kader voor plannen en 

programma's van provincie, gemeenten en waterschappen. 

  

2 Uitgangssituatie 

 

 2.1. Beleidskader 

 2.1.1. Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013 

 De basis voor het project ligt deels in het Provinciaal Omgevingsplan (POP) Groningen 2009-

2013. In het POP heeft de provincie Groningen een ontwikkelopgave voor de regio Eemsdelta 

opgenomen, die uit de volgende onderdelen bestaat: 

 ontwikkeling als duurzame, grensoverschrijdende havenregio 

 energietransitie en innovatie (o.a. proefproject CO2-opslag en energiebesparing) 

 op orde brengen van de energie-infrastructuur (o.a. elektriciteitsnet, gasleidingen, CO2-leidin-

gen) 

 verkennen van oplossingen om een veilige kustverdediging te garanderen en van de mogelijk-

heden voor aanpassing van de natte infrastructuur in Delfzijl 

 ontwikkelen van de glastuinbouw 

 ontwikkelen van een integrale regionale visie op wonen en voorzieningen 

De ontwikkelingsvisie Eemsdelta wordt een uitwerking van deze ontwikkelopgave uit het POP.  

 

 2.1.2. Bestuursakkoord Eemsdelta 2008 
 In het Bestuursakkoord Eemsdelta van juni 2008 hebben de Eemsdelta gemeenten en de provin-

cie Groningen afspraken gemaakt over een vernieuwde aanpak van de gebiedsontwikkeling, 

waarbij overheden en maatschappelijke organisaties hun krachten bundelen. De samenwerking 

is geconcentreerd op economie, wonen en voorzieningen, klimaatadaptatie en de vier gemeente-

lijke organisaties. Bij het Bestuursakkoord hoort een actieprogramma dat jaarlijks wordt geactu-

aliseerd. Sinds 2009 is dit echter niet meer gebeurd. het is de bedoeling dit weer op te pakken in 

de vorm van een integraal uitvoeringsprogramma Eemsdelta. 

 

 2.1.3. Gebiedsdocument Eemsdelta 
 In het kader van de Gebiedsagenda Noord-Nederland van het rijk heeft de provincie het Ge-

biedsdocument Eemsdelta opgesteld. Dit document is vooral bedoeld om de regio stevig te posi-

tioneren in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het gebieds-

document geeft een globaal beeld van de gewenste ontwikkeling van de regio op de lange ter-

mijn. De tijdhorizon is 2028 met een doorkijk naar 2040. Belangrijk is met name de integrale vi-

sie op verstedelijking en krimp, waarbij het woningbouwprogramma in relatie tot mobiliteit, 

klimaat, groen, bedrijvigheid en duurzaamheid wordt benaderd en een indicatie wordt gegeven 

van cruciale projecten, die zijn gerelateerd aan de woningbouw, voor de periode tot 2020. 

 In het Gebiedsdocument Eemsdelta zijn de volgende gebiedsopgaven geformuleerd: 

 integrale stedelijke gebiedsontwikkeling (waaronder de krimpopgave voor 2020) 

 opgave verbetering infrastructuur/goede (inter)nationale bereikbaarheid via weg, spoor en wa-

ter 

 integrale ontwerpopgave klimaatadaptatie/kustveiligheid 

 opgave energie (groene energiehaven, energierotondes, windenergie) 

 opgave duurzame bedrijvigheid (industrie, glastuinbouw, landbouw en visserij-aquacultuur) 

 Sinds het aantreden van het nieuwe kabinet is duidelijk dat er een geactualiseerde gebieds-

agenda voor Noord Nederland moet komen die uitgaat van een regio op eigen kracht. Het rijk 
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focust in de geactualiseerde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte sterk op brainports, main-

ports en greenports, en ziet daarnaast rijksbelangen m.b.t. het realiseren van een robuust kust-

landschap, het borgen van de zoetwatervoorziening en behoud van de Waddenzee. Verder 

wordt de Eemshaven als 'energyport' genoemd maar dit wordt beperkt ingevuld als vestigings-

locatie voor energiecentrales, het compleet en robuust maken van het energienetwerk (gas- en 

hoogspanningsleiding) en een functie als kenniscentrum voor het Noorden op energiegebied. 

Het SNN bepleit bij het rijk een status als "energyport" voor het Noorden vergelijkbaar met de 

status mainport. Met het rijk is afgesproken dat in het kader van de gebiedsagenda 2.0 de 

ruimtelijke implicaties van het concept 'energyport' zullen worden uitgewerkt, ter onderbou-

wing van eventuele rijksbijdragen. De Ontwikkelingsvisie kan als bouwsteen voor de op te 

stellen gebiedsagenda 2.0 gaan fungeren.  

 

   2.2. Beschikbare informatie 

 Relevante informatie voor het project is beschikbaar in de in bijlage 1 vermelde literatuur. 

 

3 Doel van het project 

  

 3.1. Probleemstelling    
 Geconstateerd is dat er heel veel ontwikkelingen spelen in het Eemsdeltagebied op het gebied 

van de economie, de bevolkingsontwikkeling, klimaatverandering, energietransitie en de ruimte-

lijke kwaliteit. Die ontwikkelingen kunnen deels samengaan maar kunnen ook strijdig met el-

kaar zijn. De vraag is ook hoe de  ontwikkelingen kunnen samengaan met behoud en versterking 

van de ruimtelijke kwaliteit en/of het toevoegen van karakteristieke nieuwe kwaliteiten. Als het 

gaat om behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit is het tevens van belang dat er vol-

doende financiële middelen beschikbaar zijn voor inrichting en beheer van de te behouden en te 

ontwikkelen kwaliteiten. Mogelijke vorm daarvoor zou een gebiedsfonds Eemsdelta kunnen 

zijn. Ontwikkelingen op dit gebied worden gevolgd en indien bruikbaar verwerkt in de Ontwik-

kelingsvisie. 

  

 Wat ontbreekt in deze complexe context is een gezamenlijke breed gedragen visie hoe om te 

gaan met de ontwikkelingen en wat de gezamenlijke gebiedspartners willen bereiken in het ge-

bied. Ook ervaren veel maatschappelijke organisaties en overheden dat het onduidelijk is wie nu 

waar op stuurt, op welke wijze de verschillende ontwikkelingen tegen elkaar af worden gewogen 

en hoe de verschillende programma's en projecten die lopen in het gebied zich tot elkaar ver-

houden.  

 

 In het kader van het bestuursakkoord Eemsdelta hebben de provincie en de gemeenten daarom 

afgesproken om als instrument voor het oplossen van deze inhoudelijke en procesmatige pro-

blematiek een ontwikkelingsvisie op te gaan stellen. Om toekomstige ruimtelijke ontwikkelin-

gen de ruimte te geven en verrommeling tegen te gaan is het belangrijk dat er een robuuste ruim-

telijk-landschappelijke structuur is waarbinnen ontwikkelingen een plek kunnen krijgen en goed 

ingepast kunnen worden.  

 De ontwikkelingsvisie moet dus samenhang gaan brengen, richting gaan geven en zal het be-

leidskader gaan vormen waarin keuzes over de gewenste ontwikkelingsrichting van het gebied 

worden gemaakt.  

 

 3.2. Doelstelling 
 Doel van de Ontwikkelingsvisie is bij te dragen aan de ontwikkeling van een leefbare regio 

Eemsdelta met een gezonde economie en een unieke, vitale natuur in een karakteristiek land-

schap. De visie moet bijdragen aan de realisering van de volgende subdoelen: 

 een leefbare regio met een aantrekkelijk woningaanbod, een aanvaardbaar voorzieningen-

niveau en een gezond leefmilieu 

 een gezonde economische ontwikkeling, met name van de zeehavens en de bedrijventerreinen, 

met een sterk, innovatief energie- en chemiecluster en een internationaal concurrerende land-

bouw en een goed functionerende arbeidsmarkt  
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 een vitale plattelandseconomie, waaronder een  versterkte ontwikkeling van toerisme en recre-

atie 

 behoud en versterking van de unieke natuur, met name in de Waddenzee en de Eems-Dollard, 

en van de landschappelijke en cultuurhistorische kernkarakteristieken 

 sterke kernen met een centrumfunctie 

 een goede bereikbaarheid via weg, spoor, water en virtueel 

 een veilige kustverdediging en goede waterhuishouding  

 

 4 Projectresultaat 
 Het project levert een breed gedragen, integrale en duurzame ontwikkelingsvisie op voor de 

periode t/m 2030, waarmee wordt bijgedragen aan de in paragraaf 3.2 beschreven doelstellingen.  

 De visie vormt het kader voor plannen en programma's van gemeenten, waterschappen en de 

provincie die betrekking hebben op de Eemsdelta en moet daarin zijn doorwerking krijgen. Dat 

geldt bijvoorbeeld voor: 

 (inter)gemeentelijke structuurvisies en bestemmingsplannen 

 beheerplannen van de waterschappen 

 het POP Groningen 

 De visie moet concreet genoeg zijn om de geformuleerde doelen te kunnen realiseren en moet   

          een goede basis vormen om een beroep te kunnen doen op rijks- en Europese subsidies. 

 

 De Ontwikkelingsvisie moet verder aan de volgende eisen voldoen:  

• De visie moet integraal zijn en scherpe keuzes bevatten over ontwikkelingsrichtingen voor 

het gebied op verschillende schaalniveaus. Het moet geen optelsom van sectoraal beleid 

worden.  

• Het moet een lange termijn visie worden voor 2030. Niet in de vorm van een blauwdruk 

maar in de vorm van een ontwikkelingsrichting waarop vanaf nu geanticipeerd kan worden. 

Dat betekent voor te maken keuzes op de langere termijn dat de visie moet aangeven wan-

neer die gemaakt moeten worden. 

• De visie moet de basis vormen voor en toegroeien naar een intergemeentelijk structuurplan 

conform de Nwro. 

• De visie moet de rol van het Eemsdelta gebied ten opzichte van de omgeving (incl. Duits-

land) helder maken. De visie moet dus niet alleen naar binnen gericht zijn, maar ook naar de 

relaties met de omgeving kijken. 
 

 De visie concentreert zich op het grondgebied van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eems-

mond en Loppersum en stemt af met ontwikkelingen in het omringende gebied zoals het grond-

gebied van de buurgemeenten (Oldambt, Winsum, Bedum en Ten Boer), van de stad Groningen, 

en met het naburige Duitse gebied achter Emden. Tevens vindt afstemming plaats met ontwikke-

lingen en beleidsuitwerking voor de Waddenzee en de Eems-Dollard, zoals de offshore ontwik-

kelingen, aanlanding van kabels en leidingen en gevolgen van ontwikkelingen voor natuurwaar-

den. 

 

 Met de visie willen de eerstkomende vier jaar de volgende resultaten bereiken: 

• Er liggen op basis van de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta ruimtelijke kaders waarbinnen de 

ontwikkelingen kunnen plaatsvinden en op elkaar zijn afgestemd (zoals een Intergemeentelij-

ke Structuurvisie, aangepaste bestemmingsplannen en voor zover nodig een bijgesteld POP); 

• Havens en chemie zijn vergroend en meer biobased (energie, warmte en afvalstromen zijn 

meer op elkaar afgestemd en waar mogelijk benut als bron voor de ontwikkeling van nieuwe 

producten/economische activiteiten); 

• Het woon- en leefbaarheidsplan is in uitvoering; 

• Gebiedspartners zijn een werkwijze overeengekomen waarmee verdere groei van de bedrij-

vigheid altijd vergezeld gaat van de realisering van een ecologische +.  

• De buizenzone is in uitvoering;  
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• Er zijn een aantal pilotprojecten ontwikkeld die het gebied  10 jaar extra bescherming bieden 

tegen overstromingen en die de waterbeschikbaarheid en de waterafvoer van het gebied ga-

randeren tot 2025; 

• Er wordt goed bestuurlijk samengewerkt conform de in 2011 ingestelde besluitvormingsstruc-

tuur;  

• Er is een uitvoeringsunit van de RUD operationeel 

• Er zijn prioriteiten gesteld voor de ontsluiting van het gebied; 

• De ruimtelijke mogelijkheden voor verdere groei en verantwoorde inpassing van de energie-

bedrijven en -infrastructuur (off- en onshore) zijn gecreëerd, als uitwerking van de in october 

2011 gesloten 'green deal' met het rijk waarin het gebied de status van energy port heeft ge-

kregen, inclusief bijbehorende financiële afspraken met het rijk. 

• De toeristisch-recreatieve economie is versterkt door de uitvoering van een regiomarketings-

campagne, ontbrekende schakels in de recreatieve routestructuren zijn gerealiseerd (onder-

meer fietspad Kiek op de Diek; Wandelwadnetwerk e.d.) en de samenwerking binnen de sec-

tor is versterkt 

 

 Producten 
Als onderdeel van het proces om te komen tot de Ontwikkelingsvisie worden diverse deelpro-

ducten opgeleverd. Die worden hierna beschreven. Bij elk product is aangegeven door welke be-

stuurlijke organen van de betrokken overheden het wordt vastgesteld. Met de dagelijkse bestu-

ren worden de colleges van GS en B&W en de DB's van de waterschappen bedoeld, met de al-

gemene besturen PS, de gemeenteraden en de AB's van de waterschappen. 

 

Startnotitie 

 In de Startnotitie wordt het proces beschreven dat de projectpartners willen ingaan om de Ont-

wikkelingsvisie Eemsdelta op te stellen. De notitie bevat tevens de uitgangspunten voor het op-

stellen van de visie.  

 Deze notitie is begin 2011 vastgesteld door de dagelijkse en de algemene besturen. 

 

 Definiëren bouwstenen uit relevante projecten en nulversie Ontwikkelingsvisie  

• Er ligt al een ambtelijke concept visie met een overzicht van beleid en ontwikkelingen 

die relevant zijn voor het Eemsdelta gebied, grotendeels op basis van bestaande infor-

matie (de zogenaamde nulversie). Daarin wordt geconstateerd dat  een richtinggevende 

integrale visie pas gemaakt kan worden op basis van de resultaten  uit de andere projec-

ten, en dat de visie zolang die trajecten niet zijn afgerond noodzakelijkerwijs een groei-

document moet zijn. Voorkomen moet worden dat trajecten op elkaar gaan wachten en 

dat er niks gebeurd. Daarom zullen we een aantal integratiesessies organiseren waar de 

projectleider Ontwikkelingsvisie samen met de projectleiders van de andere trajecten zal 

bepalen of projecten moeten worden bijgestuurd, waar evt. 'gaten' vallen en waar 

dwarsverbanden kunnen worden gelegd. Zo ontstaat een iteratief proces op basis waar-

van samen optrekkend met de andere projecten een Ontwikkelingsvisie groeit. De be-

langrijkste projecten die bouwstenen leveren voor de Ontwikkelingsvisie zijn: 

• het Ontwikkelingsperspectief stedelijk gebied Appingedam-Delfzijl 2030  

• Ontwikkelingsperspectief Landelijk Gebied Eemsdelta 2030: de contramal voor 

het stedelijk gebied Appingedam-Delfzijl 

• Klimaatadaptatie Eemsdelta: maatregelen om de regio aan te passen aan de kli-

maatverandering. Op basis van het vastgestelde plan van aanpak levert dit pro-

ject een adaptatieagenda met voorstellen voor maatregelen en pilot projecten op 

het gebied van klimaatadaptatie en ruimtelijke ontwerpen voor de Eemshaven 

en Delfzijl 

• Economie & Ecologie in Balans: levert bouwstenen voor met name de issues 

type bedrijvigheid en emissies en voor het realiseren van de ecologische +. 
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• Beleidsvisie Economie Eemsdelta: de stuurgroep Economie en Infrastructuur 

levert bouwstenen over de versterking van de economische potenties van het 

gebied. 

• Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta: levert t.a.v. wonen en voor-

zieningen een concept voor een robuuste ruimtelijke structuur van de regio en 

een woon- en leefbaarheidsplan met afspraken over wat waar gebouwd wordt en 

welke  voorzieningen waar worden aangeboden. 

• Energievisie Eemsdelta: levert bouwstenen over welke maatregelen/keuzes no-

dig zijn om de transitie naar duurzame energie mogelijk te maken en om de 

economische potenties van energie in het Eemsdeltagebied verder te versterken. 

• Havenvisie Groningen Seaports  

 De ontwerp Ontwikkelingsvisie wordt in de loop van de tijd opgebouwd uit bouwstenen die 

geleverd worden door de genoemde trajecten, en uit bouwstenen die uit andere specifieke pro-

jecten voortvloeien zoals bijvoorbeeld de keuze voor het buisleidingen tracé.  

 

 Profielschets Eemsdelta en (inter)nationale positionering  

 Het is van belang dat er een door de gebiedspartners gedragen beeld is over wat voor soort ge-

bied het Eemsdelta gebied is en hoe zich dat verhoudt tot het profiel van de aangrenzende regio's 

(in Groningen, Duitsland) en hoe het gebied daarmee is verbonden en wat de betekenis is van 

ontwikkelingen in de omgeving voor het Eemsdeltagebied. Op basis daarvan kan worden be-

paald waar de regio's elkaar aanvullen, waar ze elkaar versterken en op welke thema's ze kunnen 

samenwerken om meer effect te sorteren. Met betrokkenheid van de gebiedspartners zullen  we  

een profielschets van het gebied opstellen. Een eerste verkenning hiervan heeft plaatsgevonden 

tijdens de  schetsschuiten Eemsdelta die in april 2011 hebben plaats gevonden.  

  

 Dilemma's, keuzes en ontwikkelingsrichtingen  

          Op basis van het concept ontwerp worden dilemma's en kansen geformuleerd die spelen in het 

gebied en wordt aangegeven tot welke keuzes voor ontwikkelingsrichtingen dat leidt. Onderdeel 

daarvan is ook een bepaling van het moment waarop die keuzes gemaakt moeten worden. Een 

eerste aanzet is beschikbaar in de vorm van de factsheet EO Wijers. Als belangrijkste dilemma's 

worden op dit moment gezien: 

• De economische dynamiek (ondermeer uitbreiding Eemshaven en Oosterhorn) 

versus behoud en versterking milieu, natuur en landschapswaarden en leefbaar-

heid/ruimtelijke kwaliteit. 

• Het begeleiden van de gevolgen van de krimp ((bevolkingsdaling; ontgroening, 

vergrijzing en afnemend voorzieningenniveau) versus het in standhouden van de 

leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde omgeving.  

• De groei van de (energie)infrastructuur versus behoud kwaliteiten landschap, na-

tuur en de beschikbare milieuruimte 

• De realisatie van een duurzame, toekomstbestendige kustverdediging versus be-

houd landbouwgrond, kweldergrond en natuur- en landschapswaarden. 

• Het omgaan met de steeds extremer wordende schommelende waterbeschikbaar-

heid en waterafvoermogelijkheden versus een toenemende watervraag en behoud 

landbouwgrond 

• Versterken van de bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied versus de gevolgen 

voor de ruimtelijke kwaliteit (inclusief landschap) en de leefbaarheid 

• Landelijk gebied: groen houden met landbouw als hoofdfunctie of meer ruimte 

bieden voor economische activiteiten en andere functies 
Een eerste concept notitie voor te maken keuzes per dilemma is gemaakt (zie bijlage 2). De ko-

mende tijd gaan we gezamenlijk met de partners bepalen welke daarvan in de vorm van een 

ontwerpopgave op korte termijn uitgewerkt kunnen worden en welke we voorlopig parkeren in 

afwachting van resultaten van lopende trajecten, met name m.b.t. klimaatverandering, energie-

transitie en het woon- en leefbaarheidsplan. Tevens gaan we de lopende trajecten voeden met de 
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te maken keuzen zodat die daadwerkelijk bouwstenen opleveren op basis waarvan de keuzen 

daadwerkelijk gemaakt kunnen worden.  

Uiterlijk februari 2012 moet er breed draagvlak zijn voor de te maken keuzen en op weg daar 

naartoe zullen discussiebijeenkomsten worden georganiseerd. De uiteindelijke resultaten  in de 

vorm van een notitie "dilemma's, keuzen en ontwikkelingsrichtingen"  worden  door de stuur-

groep  en de dagelijkse besturen vastgesteld.  

 

 Ontwikkelingsschetsen 

 Begin 2011 hebben  een tweetal schetsschuit bijeenkomsten plaats gevonden. Als er draagvlak is 

voor de te maken keuzes dan kunnen de keuzes waarvoor genoeg informatie en resultaten uit de 

lopende trajecten beschikbaar is verder worden uitgewerkt in de vorm van Ontwikkelingsschet-

sen, waarbij de uitkomsten van de schetsschuiten benut kunnen worden. Het maken van Ont-

wikkelingsschetsen gebeurd samen met stakeholders en waar nodig met begeleiding van ont-

werpers, en kan ook plaats vinden als onderdeel van lopende projecten zoals het Woon- en 

Leefbaarheidsplan.  

 Voor ontwerpopgaven en te maken keuzes waarvoor de bouwstenen niet voor februari 2012 

beschikbaar zijn is uitwerking later mogelijk in het kader van door de gemeenten te maken (in-

ter) gemeentelijke structuurvisies die uitwerking geven aan de Ontwikkelingsvisie.  

 Als er als onderdeel van de ontwikkelingsvisie Ontwikkelingsschetsen worden gemaakt dan 

worden die door de stuurgroep vastgesteld. 

 

 Ontwerp-Ontwikkelingsvisie 2030 

 De ontwerp-Ontwikkelingsvisie is  het definitieve concept, dat is ontstaan nadat alle relevante 

bouwstenen en resultaten van de in deze paragraaf genoemde deelproducten zijn verwerkt.  Het 

ontwerp bevat de  hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling van de regio voor de periode t/m 

2030. Voor de opstelling van het ontwerp zal een bureau worden ingehuurd. 

 Het ontwerp wordt ter vaststelling voorgelegd aan de dagelijkse besturen en vervolgens ter inza-

ge gelegd. 

 

 Milieuparagraaf 

In de milieuparagraaf worden de milieueffecten van de verschillende ontwikkelingen, keuzen en 

ingrepen die voortvloeien uit de ontwerp-Ontwikkelingsvisie, beschreven. Een Milieubeoorde-

ling of MER zal geen onderdeel zijn van de Ontwikkelingsvisie maar worden opgesteld in het 

kader van de intergemeentelijke structuurvisie. 

 

Uitvoeringsparagraaf 

 In de ontwerpvisie zijn de projecten beschreven die in de eerstkomende jaren worden uitgevoerd 

om de gewenste ontwikkelingen in de regio op gang te brengen en te realiseren. De financiering 

en de haalbaarheid zijn daarbij belangrijke aspecten.  

 De uit te voeren projecten worden opgenomen in het Eemsdeltaprogramma wat het integrale 

investeringsprogramma wordt voor het Eemsdeltagebied. De definitieve versie van de Ontwik-

kelingsvisie zal dan geen eigenstandig uitvoeringsprogramma krijgen. 

 
 Nota Reacties en Commentaar 

 In deze nota zijn de zienswijzen van personen en instanties op de ontwerp-Ontwikkelingsvisie 

verzameld met daarbij het commentaar en de verwerkingsvoorstellen van de stuurgroep. De 

zienswijzen zijn ontvangen tijdens de periode dat genoemde documenten voor iedereen ter inza-

ge hebben gelegen.  

 De nota wordt vastgesteld door de dagelijkse besturen. 

 

 Ontwikkelingsvisie 2030 

 De definitieve Ontwikkelingsvisie wordt gevormd door het ontwerp in combinatie met de wijzi-

gingsvoorstellen in de Nota Reacties en Commentaar. De definitieve visie wordt ter vaststelling 

aangeboden aan de algemene besturen. 
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 Relatie met andere projecten 

 Dit project heeft een relatie met een aantal andere projecten en activiteiten in de regio (zie ook 

paragraaf 2.2) die bouwstenen leveren voor de ontwikkelingsvisie, maar die een eigen uitvoe-

ringstraject met tijdschema hebben. Het gaat om de volgende projecten en activiteiten: 

 Economisch Actieprogramma Eemsdelta 2009-2014 

 Economie en Ecologie in Balans 

 Integraal management - en beheer plan voor de Waddenzee en de Eems-Dollard 

 Klimaatadaptatie Eemsdelta 

 Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan Eemsdelta 

 Buizenzone Eemshaven-Delfzijl 

 Havenvisie Groningen Seaports 

 Uitbreiding hoogspanningsnet 

 Energieprogramma provincie Groningen 

 Glastuinbouw/bedrijventerrein Eemsmond 

 Gebiedsdocument Eemsdelta (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte Transport) 

 MER en bestemmingsplan Oosterhorn 

 Energietransitiepark (ETP) Eemsdelta (incl. duurzaamheidsmonitor) 

 Plan MARCONI Delfzijl  

 Zeesluizen Delfzijl (MIRTverkenning) 

 Gebiedsvisie Midden-Groningen/Oldambt 

 Ontwikkelingsperspectief stedelijk gebied Appingedam-Delfzijl 2030 

 Ontwikkelingsperspectief Landelijk Gebied Eemsdelta 2030 

 Onderzoek Hoog Water (HOWA) III 

 Droogtestudie 

 Deltaprogramma 

 plan MER buitendijkse kabel- en leidingeninfrastructuur (Rijk) 

 structuurvisie Buisleidingen (Rijk) 

 structuurvisie ondergrond (rijk; provincie)  

 Landbouwactieplan (LTO-Noord) 

 

5 Projectplanning en fasering 

 

 5.1 Producten 

In paragraaf 4  zijn de deelproducten beschreven. De belangrijkste (met opleveringsdata) zijn: 

 Startnotitie     januari 2011 

 Concept-Ontwikkelingsvisie 2030 (nulversie)    februari 2011 

 Dilemma's, keuzen en ontwikkelingsrichtingen juli 2011, afronden februari 2012 

 diverse integratiesessies    september- april 2012 

 Profielschets Eemsdelta    november- februari 2012 

 Ontwikkelingsschetsen     september- februari 2012 

 Uitwerking bouwstenen uit andere projecten      continu en afronden in maart/april 2011 

 Ontwerp-Ontwikkelingsvisie 2030  mei 2012 

 Nota Reacties en Commentaar   juni, juli  2012 

 Ontwikkelingsvisie 2030   juli  2012 (met evt. uitloop naar september) 

 proces vaststelling visie door alle partijen          september 2012- december 2012 

 

De planning is verder uitgewerkt in een 'spoorboekje' met concrete activiteiten en bijeenkomsten 

(zie bijlage 3). 

Hierna is aangegeven wanneer, volgens de meest recente planningen, uit andere trajecten be-

langrijke bouwstenen voor de ontwikkelingsvisie beschikbaar zullen komen:   

 Ontwikkelingsperspectief Landelijk Gebied 2030  november 2011  

 Agenda met programma klimaatadaptatie Eemsdelta  februari  2012 

 Ecologie & Economie in Balans  eind 2011  

 Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan Eemsdelta  medio 2012  

 Havenvisie GSP     mei 2012 
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Dwarsverbanden tussen de lopende trajecten en projecten en de ontwikkelingsvisie zullen met 

name tijdens de integratiesessies worden gelegd. De werkwijze tijdens met name de discussiefa-

se is hieronder schematisch weergegeven: 

         

 
 

        

 

 

5.2 Fasering 
 Het project kan in hoofdlijnen worden onderverdeeld in de startfase, de verkenningsfase, de 

discussiefase en de besluitvormingsfase. 

 

 5.2.1 Startfase (mei 2010- januari 2011) 

 Om te beginnen wordt de Startnotitie opgesteld, mede op basis van de beschikbare informatie 

uit het verleden (zie bijlage 1) en het onderhavige projectplan. Aan het einde van de startfase 

wordt een startbijeenkomst voor de algemene besturen georganiseerd. Die bijeenkomst is be-

doeld om bestuurlijk draagvlak voor het project te verkrijgen (heeft 7 december 2010 plaatsge-

vonden). 

 

 5.2.2. Verkenningsfase (augustus 2010 -februari 2011) 

Omdat een aantal belangrijke bouwstenen voor de ontwikkelingsvisie pas later beschikbaar 

komt uit andere projecten, wordt een eerste, onvolledige en ambtelijke concept-

Ontwikkelingsvisie opgesteld op basis van de beschikbare informatie, de zgn. nul versie. Hier-

voor wordt geput uit bestaande rapporten en nota's en uit interviews met de stuurgroepleden. Be-

staande informatie is met name beschikbaar in het Ontwikkelingsperspectief Appingedam-

Delfzijl 2030 en onderliggende analyserapporten. Daarnaast wordt waar nodig gebruik gemaakt 

van andere onderzoeksrapporten. Verder wordt actuele informatie gehaald uit recente beleids-

nota's van rijk, provincie, gemeenten en waterschappen. 

Het eerste concept wordt gebruikt voor het leggen van dwarsverbanden met andere lopende pro-

jecten. Dat laatste is van belang om het opstellen van de integrale ontwikkelingsvisie zoveel 
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mogelijk gelijk op te laten lopen met de ontwikkeling van deelvisies in die andere projecten en 

om tot een goede onderlinge afstemming te komen. Het concept zal op die manier steeds verder 

worden gecompleteerd en aangescherpt. 

 

 5.2.3 Discussiefase (februari 2011- februari 2012) 
Om een breed draagvlak voor de ontwikkelingsvisie te krijgen is een goede inbreng nodig van 

de verschillende belanghebbenden in het gebied. In de loop van het project worden daarom op 

basis van het zich steeds verder ontwikkelende concept inhoudelijke discussienota's opgesteld 

ten behoeve van thematische bijeenkomsten met ondermeer externe stakeholders, overheden en 

volksvertegenwoordigers.  

 De resultaten van de discussies worden verwerkt in de ontwerp-Ontwikkelingsvisie en tussen-

tijds benut voor de integratiesessies en de deelproducten die voor die tijd worden opgeleverd zo-

als bijvoorbeeld de agenda klimaatadaptatie Eemsdelta. Het overzicht met te maken keuzes voor 

de verschillende dilemma's (bijlage 2) wordt zodra daar draagvlak voor is ingeplugd in de lo-

pende trajecten zodat die daadwerkelijk resultaten opleveren die het maken van de keuze moge-

lijk maken.  

 De uitkomsten van de discussies worden samengevat in de notitie 'Dilemma's keuzen en ontwik-

kelingsrichtingen'. De notitie wordt naar de verschillende adviescommissies gestuurd en met dat 

advies ter vaststelling voorgelegd aan de dagelijkse besturen en vervolgens ter informatie naar 

de algemene besturen gezonden. 

  

 5.2.4 Besluitvormingsfase (maart 2012- eind 2012) 
 Aan het begin van de besluitvormingsfase wordt de ontwerp-Ontwikkelingsvisie opgesteld. Die 

ontstaat door alle relevante bouwstenen, de inbreng van de externe stakeholders en het commen-

taar van de dagelijkse besturen op de notitie Dilemma's, keuzen en ontwikkelingsrichtingen in 

de ontwerp-Ontwikkelingsvisie te verwerken.  

 Het ontwerp wordt naar de adviescommissies gestuurd, vervolgens ter vaststelling aangeboden 

aan de dagelijkse besturen en daarna gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegd. De 

zienswijzen, die binnenkomen tijdens deze formele inspraakperiode, worden samengevat in de 

Nota Reacties en Commentaar en voorzien van commentaar en verwerkingsvoorstellen. 

 Het ontwerp en de wijzigingsvoorstellen op grond van de ingekomen zienswijzen vormen samen 

de definitieve Ontwikkelingsvisie en worden ter vaststelling voorgelegd aan de algemene bestu-

ren. Nadat ze zijn vastgesteld worden de beide definitieve documenten gedrukt en verspreid. 

 

6 Inrichting van het project  

 

 6.1 Projectstructuur  
 Het project is inhoudelijk, organisatorisch en bestuurlijk dermate  complex dat een afzonderlijke 

projectorganisatie nodig is voor de uitvoering. Gezien de grote betrokkenheid van het lijnmana-

gement ligt een matrixstructuur voor de hand: de projectleider is daarbij verantwoordelijk voor 

resultaten, kosten en tijd en maakt afspraken met de lijnmanagers voor toewijzing, kwaliteit en 

inzet van mensen en middelen. 

 

 6.2 Projectorganisatie 
 De overlegstructuur van het project is in onderstaand schema weergegeven. De bestuurlijke 

overleggroepen zijn daarin grijs gemarkeerd. De Stuurgroep Ontwikkelingsvisie Eemsdelta 

maakt deel uit van de vernieuwde bestuurlijke overlegstructuur van het Bestuursakkoord Eems-

delta (zie bijlage 3). Gedeputeerde William Moorlag van de provincie Groningen is formeel be-

stuurlijk opdrachtgever voor het project. Bernard van Dam treedt als programmamanager Eems-

delta op als gedelegeerd opdrachtgever. 

 

 Stuurgroep Ontwikkelingsvisie Eemsdelta (gemiddeld elke zes week) 

 In de stuurgroep vindt bestuurlijke afstemming plaats met de andere betrokken overheden en de 

maatschappelijke partners. De samenstelling is als volgt: 

 Gedeputeerde William Moorlag  provincie Groningen (voorzitter) 
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 Wethouder Mahmut Kaptan  gemeente Delfzijl 

 Wethouder Jan Dobma   gemeente Eemsmond 

 Wethouder Annalies Usmany  gemeente Appingedam 

 Wethouder Pier Prins   gemeente Loppersum 

 DB-lid Harry Ruben   waterschap Noorderzijlvest 

 DB-lid Meino Smit   waterschap Hunze en Aa's 

 Bert Doze    ministerie I&M 

 Bernard van Dam (agendalid)  provincie Groningen (programmamanager) 

 Hans van Hilten    provincie Groningen (secretaris en projectleider) 

 Grietje Hofman    provincie Groningen (projectsecretaris) 

 Siegbert van der Velde   MFG 

 Annet van Velden   LTO-Noord 

 Rene Genee    GSP 

 
 Projectgroep Ontwikkelingsvisie Eemsdelta (elke zes week) 

 Ambtelijk overleg waarin de afstemming tussen de verschillende overheden en stakeholders 

plaatsvindt en afspraken over de daadwerkelijke uitvoering van het werk worden gemaakt en 

producten worden gemaakt en beoordeeld voordat ze aan de bestuurders worden voorgelegd. De 

projectleider legt verantwoording af aan de gedelegeerd opdrachtgever. De leden van de pro-

jectgroep zorgen niet alleen voor de terugkoppeling naar hun organisaties en de coördinatie van 

de inhoudelijke inbreng van die organisaties, maar bewaken daarnaast de integraliteit van het 

proces. Tevens leveren zij inhoudelijke bijdragen aan de Ontwikkelingsvisie of organiseren dat 

andere medewerkers  inhoudelijke bijdragen leveren aan het project (zie verder de alinea 'inhou-

delijke expertise' daarover).  

  

 Samenstelling: 

 Hans van Hilten   provincie Groningen (voorzitter) 

 Grietje Hofman      provincie Groningen (projectsecretaris) 

 Peter Dieben (agendalid)  provincie Groningen (ruimtelijke ontwikkeling) 

 Rob Burkunk (agendalid)             projectleider klimaatadaptatie Eemsdelta 

 Robert van de Burgh  gemeente Delfzijl 

 Henk Doeven   gemeente Eemsmond 

 Herman Wessels   gemeente Appingedam 

 Martin Hulshof   gemeente Loppersum 

 Gerwin Zantingh   waterschap Noorderzijlvest 

 Willem Kastelein   waterschap Hunze en Aa's 

 Bert Doze   ministerie I&M 

 Monique van den Dungen  GSP 

 Boris Pents   Milieufederatie,  

 Douwe Jan Sietsma  LTO  

 De secretariële ondersteuning wordt geleverd door Marleen Halsema ( provincie Groningen). 

  

 Onder de projectgroep kunnen werkgroepen gaan functioneren voor specifieke vraagstukken. In 

ieder geval zijn er werkgroepen voor klimaatadaptatie en voor economie en ecologie. 

  

 Tijdsbesteding: De projectleider 4,5 dagen/week, de projectsecretaris 2 dagen/week, de secreta-

resse  1 dag/week, de provinciale projectgroepleden 0,5 dag/week  en de overige leden 0,25 

dag/week. Daarin is ook de inzet begrepen, die de projectgroepleden in andere werkgroepen 

moeten leveren. 

  

 Inhoudelijke expertise: Naast hun inbreng in de diverse overleggroepen leveren de projectpart-

ners in bepaalde fasen van het project inhoudelijke expertise. Daarnaast organiseren zij naar be-

hoefte bijdragen van andere medewerkers van de betrokken overheidsdiensten om inhoudelijke 

bijdragen te leveren aan het project . De tijdbesteding van die medewerkers is buiten dit project-

plan gelaten omdat dit veelal op ad hoc basis zal gebeuren.  
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 Verwacht wordt dat van de volgende beleidsterreinen inhoudelijke kennis moet worden ingezet:  

 - economie (bedrijvigheid, land- en tuinbouw, recreatie en toerisme) 

 - energie  

 - klimaat 

 - milieu (water, bodem, lucht, veiligheid)  

 - natuur en landschap 

 - ruimtelijke kwaliteit 

 - ruimtelijke ontwikkeling 

 - verkeer en vervoer 

 - water (kustverdediging, waterhuishouding) 

 - leefbaarheid 

 

 Provinciale klankbordgroep Eemsdelta 

 Ter voeding van de provinciale projectgroepleden heeft de provincie Groningen een interne-

klankbordgroep Eemsdelta in het leven geroepen. Die wordt geconsulteerd tijdens de belangrijke 

beslismomenten in het proces. Tevens kunnen de leden inhoudelijke bijdragen leveren voor de 

ontwikkelingsvisie en deelnemen aan activiteiten die in dat kader worden ondernomen.  

 Geraamde tijdsbesteding: 0,25 dag/week   

  
 Kernteam (wekelijks) 

 Ambtelijke werkgroep, samengesteld uit leden van de projectgroep, die de dagelijkse project-

werkzaamheden uitvoert en producten voorbereidt voor de projectgroep. Gaandeweg het proces 

evalueren of deze werkwijze voldoende is of dat moet worden toegewerkt naar een projectbu-

reau zoals dat functioneert in de regio Groningen-Assen. 

 Samenstelling: 

 Hans van Hilten   provincie Groningen (voorzitter en projectleider) 

  Grietje Hofman   provincie Groningen (projectsecretaris)  

 Maarten de Vries   provincie Groningen (tijdelijk ingehuurd van bureau PAU) 

 Henk Doeven              gemeente Eemsmond 

 Willem Kastelein   waterschap Hunze en Aa's 

 

 Tijdsbesteding: 1 dag/week (0,5 dag/week voor Willem Kastelein) 

  

 Projectleidersoverleg 

 Omdat de Ontwikkelingsvisie grotendeels wordt gebouwd op basis van de resultaten van andere 

programma's en projecten onderhoudt de projectleider regelmatig contact met de betreffende 

projectleiders. De meeste daarvan treffen elkaar ook tijdens het interne provinciale overleg tus-

sen de diverse projectleiders (afstemmingsoverleg Eemsdelta, tweewekelijks) waar informatie 

uitwisseling, afstemming en coördinatie plaats vindt. Met externe projectleiders vindt afstem-

ming plaats tijdens de integratiesessies en naar behoefte op bilateraal niveau. 

 

 6.3 Projectcommunicatie 

 Voor het project wordt geen afzonderlijk communicatieplan opgesteld. Communicatie vindt 

plaats op basis van het totale programma Eemsdelta. Communicatieactiviteiten t.a.v. de Ontwik-

kelingsvisie zullen zich concentreren op de externe stakeholders en op bestuurders van de over-

heden en maatschappelijke organisaties (ca. 3 bijeenkomsten worden voorzien). Gemeenten zijn 

primair verantwoordelijk voor de communicatie met de burger.  

 De projectleider is het eerste aanspreekpunt voor externen. Contacten met de media lopen in 

principe via de bestuursadviseur van William Moorlag, in overleg met de projectleider en zo no-

dig met de communicatie-afdelingen van de provincie, de overige gemeenten en de beide water-

schappen.  

  

 Doelgroepen voor het project zijn de belanghebbenden in de regio: bewoners, bedrijven en be-

langenorganisaties.  

 



 13 

 6.4 Hulpmiddelen  
 Voor een goed verloop van het project is het noodzakelijk dat de meest betrokken medewerkers 

dicht bij elkaar worden geplaatst. Op het provinciehuis is daartoe een projectkamer Eemsdelta 

ingericht.  

 

 6.5 Projectprocedures 
 De gebruikelijke procedures, die normaal gesproken binnen de provinciale en gemeentelijke 

organisaties worden gebruikt, kunnen worden toegepast binnen het project.  

 

 6.6. Kostenraming 
 Op verschillende onderdelen van het project is de inzet van externe expertise nodig of moeten 

anderszins kosten worden gemaakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het opstellen van de milieube-

oordeling. Voor het totale project zijn globaal de volgende kosten begroot: 

Communicatie  €   25.000,- 

Inhoud  € 220.000,-  

Proces  €   15.000,- 

Onvoorzien  €   10.000,-  

Totaal  € 270.000,- 

 
 De kosten worden als volgt over de partners verdeeld: 

 Provincie Groningen   € 220.000,- 

 Gemeente Delfzijl   €   11.600,-  

Gemeente Eemsmond   €   10.000,- 

Gemeente Appingedam   €     9.400,- 

Gemeente Loppersum   €     9.000,-  

Waterschap Noorderzijlvest  €     5.000,- 

Waterschap Hunze & Aa's  €     5.000,-  

      -------------- 

Totaal     € 270.000,- 

 

 Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit budget voldoende is om de Ontwikkelingsvisie te 

kunnen opstellen. Mocht tussentijds blijken dat er extra geld nodig is (hetgeen bijvoorbeeld aan 

de orde kan zijn in verband met het toegroeien van de ontwikkelingsvisie  naar de vorm van een 

intergemeentelijke structuurvisie) dan zal een onderbouwd voorstel daarvoor aan de stuurgroep 

worden voorgelegd. 

 

8 Risico's   
 Het project kent een sterke bestuurlijke gevoeligheid. Politieke discussies kunnen mogelijk ver-

tragend werken op het tijdig bereiken van het projectresultaat. Daarnaast kunnen eventuele be-

roepsprocedures aan het eind van het project tot vertraging leiden. 

 

 Het projectplan gaat uit van een visie per 1-7-2012. Om dat waar te kunnen maken en daarbij te 

voldoen aan de aan de visie gestelde eisen moeten de gebiedspartners voldoende ambtelijke 

menskracht en financiële middelen beschikbaar stellen. Minimaal is daarvoor nodig dat de part-

ners instemmen met beschikbaarstelling van de in dit projectplan voorgestelde ambtelijke capa-

citeit.  

 

 Het risico bestaat dat bouwstenen uit andere projecten niet tijdig ter beschikking komen. Dat kan 

er toe leiden dat in de visie gewenste keuzes nog niet gemaakt kunnen worden of nog niet con-

creet genoeg geformuleerd kunnen worden. Dan zal er in principe voor worden gekozen om in-

houdelijk een praktische oplossing te vinden, bijvoorbeeld door met concept-resultaten te wer-

ken of bepaalde aannames te doen, waarmee wordt voorkomen dat ontoelaatbare vertraging van 

het project optreedt. Mogelijk gevolg in die situatie is dat de visie dan niet diepgaand en stevig 

genoeg is. Daarom wordt ingezet op het vroegtijdig helder krijgen welke keuzes gemaakt moe-

ten worden in het kader van de ontwikkelingsvisie en op basis daarvan waar nodig de lopende 
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trajecten daarop aan of bij te sturen. Als dat lukt is de kans op een inhoudelijk stevige visie op 1 

juli 2012 in ieder geval groter. Dat vereist dat ook de opdrachtgevers en projectleiders van tra-

jecten/projecten die bouwstenen leveren voor de Ontwikkelingsvisie zich ook committeren aan 

(de planning van) de Ontwikkelingsvisie. 

  

 

9 Nazorg  
 De definitieve Ontwikkelingsvisie  wordt aan het eind van het project ter vaststelling aan de 

colleges van B&W en de gemeenteraden, aan de DB's en AB's van de waterschappen en aan GS 

en PS aangeboden en aan de algemene besturen van de externe stakeholders. De visie wordt ver-

volgens  verspreid binnen de eigen organisaties  Digitale versies worden op het internet ge-

plaatst.  

 

 Het project wordt direct na afronding zowel op projectmanagement als op bestuurlijke aspecten 

geëvalueerd. 
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Bijlage 2: Overzicht te maken keuzes per dilemma 

 

Woord vooraf 

In deze notitie wordt een overzicht gegeven van keuzes per dilemma die gemaakt moeten 

gaan worden in het kader van de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta. Hierbij is bewust nog geen 

rekening gehouden met het feit dat sommige keuzes met elkaar samenhangen of elkaar juist 

uitsluiten. Ook verschilt het karakter van de verschillende keuzes: soms gaat de keuze over de 

vorm van het beeld waar we naar toe werken, soms over de weg ernaar toe of het middel. Ook 

is nu nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de keuzes. Dat zal in het vervolg wel 

moeten gebeuren om de keuze ook goed afgewogen te kunnen maken.  

In dit stadium hebben we er bewust voor gekozen om de keuzen zwart/wit en enigszins onge-

nuanceerd te formuleren om een scherpe discussie over de keuzes mogelijk te maken. Wel is 

een structurering aangebracht in de  vorm van hoofdkeuzen, daarvan afgeleide keuzen en ove-

rige keuzes per dilemma.  

 

Verder is nog niet gekeken naar financiële gevolgen van keuzen, terwijl financiële haalbaar-

heid uiteindelijk wel bepalend kan zijn of een gekozen ontwikkeling daadwerkelijk gereali-

seerd kan worden. Voor de ontwikkelingsvisie en de structuurvisie is het weliswaar mogelijk 

om ruimtelijke reserveringen op te nemen zonder dat de betreffende ingreep al voor 100% 

gefinancierd is, maar het kan niet zo zijn dat we geen keuzes maken in ambitieniveau als we 

al weten dat alle ambities te samen nooit gefinancierd kunnen worden. In het vervolgtraject is 

financiële haalbaarheid daarom altijd een zwaarwegend afwegingscriterium. Verder  is voor 

de haalbaarheid de rol en de bevoegdheden van de betrokken partijen van groot belang. 

 

De stuurgroep Ontwikkelingsvisie heeft in september 2011 vastgesteld dat dit inderdaad de te 

maken keuzes zijn. De keuzes zijn sindsdien per dilemma toegedeeld aan een van de drie 

stuurgroepen van het programma Eemsdelta of aan specifieke projecten daarvan. De drie 

stuurgroepen hebben tot 1 februari 2012 de tijd om gedragen keuzes op te leveren per dilem-

ma. Die zijn daarmee nog niet definitief maar vormen bouwstenen voor de ontwikkelingsvi-

sie. Met 'integratiesessies' die we gaan organiseren met de diverse projecten die bouwstenen 

leveren voor de Ontwikkelingsvisie borgen we dat de keuzes zoveel mogelijk integraal ge-

maakt gaan worden.  

Vanaf februari 2012 worden voor de Ontwikkelingsvisie afwegingen tussen de verschillende 

dilemma's  gemaakt, worden de samenhangen tussen te maken keuzes zichtbaar, worden de 

gevolgen van keuzes helder gemaakt  en worden de gemaakte keuzes vertaald naar doelstel-

lingen, uitgangspunten, maatregelen en projecten voor de verdere ontwikkeling van het ge-

bied. Dit proces van integratie en afweging zal gebeuren vanaf februari 2012 tot juli 2012.  

 

Inleiding 
Het Eemsdeltagebied is het grondgebied van de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Eemsmond 

en Loppersum.  De belangrijkste strategische vraagstukken en dilemma's die hier spelen in het 

kader van de Ontwikkelingsvisie zijn: 

• De economische dynamiek (ondermeer uitbreiding Eemshaven en Oosterhorn) 

versus behoud en versterking milieu, natuur en landschapswaarden en leefbaar-

heid/ruimtelijke kwaliteit. 

• Het begeleiden van de gevolgen van de krimp ((bevolkingsdaling; ontgroening, 

vergrijzing en afnemend voorzieningenniveau) en daarbij voorkomen dat de krimp 

leidt tot aantasting van de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de bebouw-

de omgeving.  
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• De groei van de (energie)infrastructuur versus behoud kwaliteiten landschap, na-

tuur en de beschikbare milieuruimte 

• De realisatie van een duurzame, toekomstbestendige kustverdediging versus be-

houd landbouwgrond, kweldergrond en natuur- en landschapswaarden. 

• Steeds extremere droge en natte perioden versus een toenemende watervraag  

• Versterken van de bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied versus de gevolgen 

voor de ruimtelijke kwaliteit (inclusief landschap) 

• Landelijk gebied: groen houden met landbouw als hoofdfunctie of meer ruimte 

bieden voor economische activiteiten en andere functies 
 

Kernvraagstukken zijn de relatie economische groei versus kwaliteit van de omgeving en 

economische groei in relatie tot de krimp van de bevolking. De rest zijn afgeleide of bijko-

mende vraagstukken. 

 

Tijdens de bestuursconferentie op 31 mei hebben de overheden afgesproken dat in de Ont-

wikkelingsvisie scherpe keuzes gemaakt moeten worden over deze strategische vraagstukken 

en dilemma's, vόόr 1 juli 2012. Deze notitie geeft  een overzicht van te maken keuzes per di-

lemma.  

 

Keuzes per dilemma 

 

1. Vestiging van bedrijven en uitbreiding van het areaal bedrijventerreinen in de regio versus 

behoud en versterking van natuur, milieu en landschapskwaliteiten: 

Hoofdkeuzes: 

• De Eemshaven uitbreiden in relatie tot de beschikbare milieuruimte: in welke mate, 

welke richting, landinwaarts of op de Noordzee (bijvoorbeeld de realisatie van een E-

hub, of nog verder een 'haveneiland' op zee).  

Afgeleide keuzen:   

o Kan uitbreiding Eemshaven samengaan met realisering van de glastuinbouw-

gebied of moet daarvoor bij bepaalde uitbreidingsrichtingen een andere locatie 

worden gevonden? 

o doorgaan met de realisering van het glastuinbouwgebied of het gebied anders 

invullen, bijvoorbeeld voor algenteelt 

o rol Eemshaven in de energietransitie mede in relatie tot de beschikbare milieu-

ruimte : alleen fossiel stopcontact, duurzaam stopcontact of combi;  

 

• profiel van de bedrijventerreinen mede in relatie tot de beschikbare milieuruimte: Bij-

voorbeeld voor de Eemshaven: Meer energieproductie en zo ja alleen groene energie 

of ook conventioneel?; Alleen  energiegerelateerde en groene bedrijvigheid of breder? 

Primair industrieel of ook ruimte voor andere functies, bijvoorbeeld recreatief-

educatieve functies? Uitgaande van primair industrieel dan daarbinnen  kiezen voor 

breed of selectief.  

Afgeleide keuzes: 

o Oosterhorn uitbreiden in relatie tot de beschikbare milieuruimte? In welke ma-

te en welke richting.  

o Andere terreinen in relatie tot de daar beschikbare milieuruimte? In welke mate 

en welke richting? Voor wat? 

 

• In samenhang met de  keuzes over uitbreiding bedrijventerreinen ook keuzes maken 

t.a.v. de omvang, vorm en locatie van (natuur-)compensatie.  
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• Kiezen voor maximale groei bedrijvigheid en het opvullen van de milieugebruiksruim-

te m.b.t. de huidige normen of staan we minder toe. En als wordt gekozen voor het 

laatste: waar leggen wij de grens? Huidige situatie of iets tussen huidig en maximaal?  

Afgeleide keuzes: 

o keuzes over benutting restwarmte en exploiteren aardwarmte: aardwarmte pas 

benutten nadat restwarmte optimaal is hergebruikt of beide tegelijkertijd doen 

 

 

2. De groei van de (energie)infrastructuur versus behoud kwaliteiten cultuurhistorische  wier-

den- en dijkenlandschap en de beschikbare milieuruimte 

Hoofdkeuzes: 

• keuze over inpasbaarheid (zowel qua milieu als natuur en landschap) van kabels, lei-

dingen en infrastructuur: is het plafond met de huidige voornemens/plannen al bereikt 

of kan met behoud van milieu en landschappelijke kwaliteiten er bij toekomstige uit-

breiding van de Eemshaven nog ruimte worden geboden aan activiteiten die leiden tot 

aanleg van aanvullende (leidingen)infrastructuur? Of is er geen plafond en gaat het er-

om een energielandschap als nieuwe landschapskwaliteit te ontwikkelen die verdere 

groei mogelijk maakt? 

Afgeleide keuzes: 

1. wel/niet extra elektriciteitscentrales en de daarbij behorende infrastructuur in 

de Eemshaven.  

2. Zetten we in op een meer substantiële bijdrage via decentrale opwekking nadat 

het plafond is bereikt of eerder? 

 

• keuze over hoe de samenkomst van buitendijkse en binnendijkse leidin-

gen/infrastructuur kan worden vormgegeven en ingepast binnen de beschikbare mili-

euruimte: eiland voor nodig als "hub" (i.c.m. offshore windenergie) of zijn er andere 

oplossingen? 

 

• windenergie: alleen nog groei offshore of aanvullend op de huidige locaties meer 

ruimte voor windenergie op land  

 

Overige keuzes: 

• In het project buizenzone wordt uit een drietal tracés gekozen. Tevens keuze over 

combineren of scheiden nationale leidingenstrook en tracé van de buizenzone. En een 

keuze of de buizenzone gecombineerd kan worden met andere functies. 

• Keuze waar en hoe energie/elektriciteit op te slaan.  

 

 

3. Het begeleiden van de gevolgen van de krimp en daarbij voorkomen dat de krimp leidt tot 

aantasting van de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde omgeving. 

Hoofdkeuzes: 

• keuzes over welke voorzieningen (onderwijs, sport en cultuur en zorg en welzijn) con-

centreren en welke gespreid blijven organiseren, welke woonmilieus waar realiseren 

(spreiden, clusteren of concentreren) en wat/waar slopen/herstructureren  en welke de-

tailhandel/commerciële diensten waar te concentreren. Op basis van dergelijke keuzes 

ook keuzes maken over het richten van investeringen om waardevastheid te behouden 

(exploitatietermijnen van 30 jaar of meer dan leidend?)  

Afgeleide keuzes: 
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o relatie Appingedam-Delfzijl: Alle nieuwbouw concentreren in Appingedam en 

centrum  Delfzijl of aanvullend daarop ook nieuwbouw in andere wijken; keu-

zes over  ontwikkelingsprofiel tussengebied: parkachtig overgangsgebied of 

gebied met concentratie van bovenlocale voorzieningen? 

o keuzes over wat te doen met de vrijkomende ruimten in Delfzijl en andere ker-

nen: park van maken of ook andere functies mogelijk (bedrijventerrein?) 

o wel/niet kiezen voor een te behouden robuuste ruimtelijke structuur; hoe daar 

te komen:gestuurd/begeleid of via autonome ontwikkeling 

o Hoe de als gevolg van dergelijke gemaakte keuzes de resulterende vervoersbe-

hoefte te organiseren: via de sociale verbanden van mensen zelf of via georga-

niseerde vormen van (openbaar) vervoer 

 

• keuzes over profiel en identiteit van dorpen en kernen, en voor de centra van Appin-

gedam, Delfzijl en Uithuizen  

 

• Keuzes over hoe kan worden voorzien in voldoende en passend arbeidsaanbod on-

danks de ontgroening en vergrijzing: meer mensen van buiten aantrekken of opleidin-

gen realiseren in het gebied zelf; moeten werknemers in het gebied er ook wonen of  

wonen ze op afstand (bijvoorbeeld in de Blauwe Stad of de regio Groningen-Assen) 

 

• Hittestress in bebouwd gebied voorkomen door het klimaatbestendig aanleggen en re-

noveren van gebouwen en inrichten van de openbare ruimte of de toenemende hit-

testress accepteren en waar mogelijk bestrijden met luchtkoeling in gebouwen.  

 

 

4. Een duurzame, toekomstbestendige  kustverdediging bij een stijgende zeespiegel versus 

behoud landbouwgrond, kweldergrond en natuur- landschapswaarden 

Hoofdkeuzen: 

• Handhaven van de huidige, smalle conventionele 'harde' kustverdediging of aanleg 

van een innovatieve, brede multifunctionele 'zachte' kustverdediging met nieuwe dijk-

concepten. 

Afgeleide keuzes: 

1. De Eemshaventerreinen drooghouden door zeedijken en buitendijkse ophoging 

of met technische voorzieningen zoals eilanden en dammen.  

2. Als gekozen wordt voor een 'zachte' kustverdediging: verbreden we de dijk dan 

landinwaarts of zeewaarts en combineren we die wel/niet  met andere functies 

(multifunctionele dijk) 

 

5.  Steeds extremere droge en natte perioden versus een toenemende watervraag  

Hoofdkeuzen:  

• Water vasthouden in spaarbekkens of in natuurlijke oevers van watergangen en daar-

mee verbonden laagten. 

• wel/niet verleggen waterafvoer route  

• keuze over ambitieniveau aanvoer IJsselmeerwater: streven naar volledige zelfvoor-

zienendheid (en op welke termijn dan) of kiezen voor combi aanvoer IJsselmeerwater 

met gedeeltelijke zelfvoorzienendheid 

• Primair inzetten op waterbesparing en hergebruik van water (cascadering). Voorzover 

dat ontoereikend is voorzien in de toenemende waterbehoefte van de industrie door 

extra aanvoer van oppervlaktewater of  door  alternatieve mogelijkheden voor water-

voorziening (bijvoorbeeld een waterfabriek). 
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6. Versterken van de bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied versus de gevolgen voor 

natuur en landschappelijke waarden. 

Hoofdkeuzen: 

• kiezen voor en-en, of-of of wel/niet verdubbeling N33 en aanpassing weg Groningen-

Delfzijl; wel/niet kiezen voor nieuw tracé ten zuiden Eemskanaal 

• wel/niet verdubbelen N46 i.r.t. evt. uitbreiding Eemshaven na 2020 

• wel/niet (veer)verbinding met Duitsland/Emden 

• wel/niet spoorverbinding Roodeschool-Eemshaven 

• wel/niet  een sneltrein tussen Groningen en Delfzijl 

• wel/niet spoorverbinding Oosterhorn-Veendam na 2020 

• wel/niet upgraden zeesluis Delfzijl of verplaatsen van de sluis na  2030 

• wel/niet verbeteren kwaliteit spoor Groningen-Bremen 
 

7.   Landelijk gebied: groen houden met landbouw als hoofdfunctie of meer ruimte bieden 

voor economische activiteiten en andere functies 

Hoofdkeuzen: 

• keuzes over de ontwikkelingsrichting van de landbouw: schaalvergroten of verbreden; 

wel/niet meer groene grondstoffen produceren voor de chemische industrie (biobased 

economy); wel/niet zilte teelten; 

• wel/niet meer ruimte voor toeristisch-recreatieve functies, decentrale energieopwek-

king  en economische bedrijvigheid in het buitengebied 

Afgeleide keuzen: 

o wel/niet meer ruimte voor wonen  in het landelijk gebied voor specifieke doel-

groepen die niet concurreren met doelgroepen voor wonen in dorpen/kernen en 

de ontwikkeling van de landbouw niet belemmert 

o kustzone ontoegankelijk houden of er meer ruimte bieden voor toeristisch-

recreatieve ontsluiting en toeristisch-recreatieve voorzieningen 

o wel/niet snelle ICT verbindingen in landelijk gebied als noodzakelijke vesti-

gingsvoorwaarde voor woon-werkcombinaties in het landelijk gebied 
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Bijlage 3 Bestuurlijke overlegstructuur Eemsdelta  

 

 

Coördinatiegroep 
 

- bewaakt voortgang 

- organiseert vereveningsregeling 

- bestuurlijke organisatie 

- cultuur 

Stuurgroep 

Economie, Ar-

beidsmarkt & In-

frastructuur 
(Marijke van Beek) 

Stuurgroep 

Ontwikkelings-

visie 
(William Moorlag) 

 

Stuurgroep 

Wonen & 

Voorzieningen 
(Rika Pot) 

Platform  

stakeholders 

Projectgroep 

Economie & In-

frastructuur 

(Patrick Brouns) 

Projectgroep 

Ontwikkelings-

visie 

( van Hilten) 

inclusief E en E in 

balans ( van Dorp) 

en Klimaatadapta-

tie ( Burkunk) 

Projectgroep 

Wonen & Voor-

zieningen 

( Coen Weusthuis) 


