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Verslag Informatiebijeenkomst, d.d. 19 september 2011, 
 

Keuzes Ontwikkelingsvisie regio Eemsdelta 
 

in hotel “Het Gemeentehuis” te Uithuizen 
 

 

 
Programma 
 
17.00  uur  Inloop met koffie en thee 
17.30-18.00 uur  Welkom en inleiding door William Moorlag en toelichting op stand van zaken 

Ontwikkelingsvisie in relatie tot het bestuursakkoord Eemsdelta   
18.00-19.00 uur  Dinerbuffet 
19.00-20.30 uur Interactieve discussie op basis van een aantal dilemma’s over ontwikkelings-

richtingen o.l.v. Maarten Beurskens 
20.30-20.45 uur  Intermezzo 
20.45-21.00  Vervolgaanpak Ontwikkelingsvisie Eemsdelta 
21.00-21.30  Afsluitende borrel  
Organisatie:   Hans van Hilten, projectleider Ontwikkelingsvisie Eemsdelta 
   Grietje Hofman, projectsecretaris Ontwikkelingsvisie Eemsdelta  
Verslag:  Theo Poggemeier, Verslagbureau Groningen 
 
 
Verslag 
 
1. Inleiding en toelichting op stand van zaken Ontwikkelingsvisie in relatie tot het be-

stuursakkoord Eemsdelta   
 
De gespreksleider de heer Beurskens, journalist bij RTV Noord, heet iedereen van harte welkom en 
geeft het woord aan William Moorlag, voorzitter van de stuurgroep Ontwikkelingsvisie Eemsdelta, voor 
een toelichting op een aantal actuele ontwikkelingen.  
 
De heer Moorlag verklaart uitermate tevreden te zijn met de opkomst op deze avond die nog hoger is 
dan de opkomst op de vorige bijeenkomst in december 2010 in Oosteinde. Het doet recht aan het 
vraagstuk waarvoor bestuurders van de provincie, van de betrokken gemeenten, de waterschappen 
en het Rijk zich gesteld zien, namelijk het ontwikkelen van een gemeenschappelijke ontwikkelingsvisie 
voor de Eemsdelta.  

Inzake het proces is men reeds per brief geïnformeerd. Er is een stuurgroep in het leven ge-
roepen die bestaat uit vertegenwoordigers van genoemde organisaties. Er is een startnotitie door Pro-
vinciale Staten besproken welke ook in de raden van de gemeenten aan de orde is geweest. Ook het 
AB van de waterschappen heeft de nota ontvangen.  
Gaande het proces zijn wijzigingen opgetreden. In mei 2011 hebben de colleges van de gemeenten 
en van GS gezamenlijk overleg gevoerd waarin is gesteld dat de gemeenschappelijke ontwikkelings-
visie toe zou moeten groeien naar een intergemeentelijke structuurvisie. Daar een aantal onderdelen 
van het proces niet uitgevoerd kon worden, is het projectplan bijgesteld. De heer Moorlag hoopt dat 
men met die bijstellingen kan leven.  
 Er dienen keuzen gemaakt te worden met betrekking tot een aantal belangrijke dilemma’s. 
Daartoe wordt vanavond de methodiek gevolgd waarmee eerder ervaring werd opgedaan. Via stem-
ming met stemkastjes wordt nagegaan hoe de aanwezigen denken over bepaalde vraagstukken.  
Vervolgens gaan de stuurgroep en de ambtelijke projectgroepen door met hun werkzaamheden. Ook 
andere stuurgroepen zullen input voor de ontwikkelingsvisie leveren, zoals bijvoorbeeld ten aanzien 
van woon- en leefbaarheidsplannen. Over enkele maanden zal verslag gedaan worden over de on-
dernomen activiteiten en wellicht ligt er dan al een concept voor de ontwikkelingsvisie. Medio 2012 
moet de ontwerp ontwikkelingsvisie gereed zijn als opmaat voor een intergemeentelijke structuurvisie. 
Een van de keuzen die is gemaakt, is de keuze voor het aanstellen van een bestuurlijke aanjager. Die 
functie wordt bekleed door de heer Van Lidth de Jeude die nu zal toelichten hoe hij zijn rol hier in het 
gebied ziet.  
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De heer Van Lidth de Jeude stelt zich voor. Hij is geruime tijd wethouder in Utrecht geweest en daar-
na burgemeester in Deventer. Nu onderneemt hij allerlei bestuurlijke activiteiten, onder andere in ra-
den van toezicht in de kunsten en de zorg.  

Spreker benadrukt het belang van intergemeentelijke  samenwerking waartoe in 2006 was 
besloten. Als gevolg van de intensivering daarvan is hij dit jaar aangesteld als bestuurlijke aanjager. 
De betrokkenheid van de provincie bij de ontwikkelingsvisie is versterkt in de Coördinatiegroep Eem-
smond, waarvan hij voorzitter is en waarin naast gedeputeerde De Vey Mestdagh, ook de burgemees-
ters en gemeentesecretarissen zitting hebben.  
Ook bij intergemeentelijke samenwerking moeten soms pijnlijke keuzes gemaakt worden. Toch zijn er 
ook vele voordelen van samenwerking boven fusie. Eén daarvan is dat afzonderlijke gemeenten ook 
subsidies kunnen aanvragen, alhoewel Binnenlandse Zaken het liefst ziet dat gezamenlijk wordt geo-
pereerd. Ook een voordeel is dat er meerdere ambassadeurs zijn voor het gebied.  

De heer Van Lidth de Jeude benadrukt dat hij aanjager en trekker is van de samenwerking, 
maar dat succes in hoge mate afhankelijk is van de colleges van B&W en GS. Hij gaat ervan uit dat 
men zich volledig inzet voor de samenwerking zonder dat het eigen gemeentelijk belang uit het oog 
wordt verloren. Dat kan weliswaar spanning opleveren, maar die zal niet onoverkomelijk zijn. Nadruk-
kelijke ziet hij hier voor zichzelf een taak.  
 
De heer Zijderveld vraagt of de tijd die voor de vervulling van de taak is voorzien wel toereikend is.  
 
De heer Van Lidth de Jeude antwoordt dat, indien de werkzaamheden niet gedurende 2 dagen per 
maand verricht kunnen worden, GS open staat voor een verzoek om hieraan meer tijd te besteden. 
Verder moet duidelijk zijn dat de stuurgroepen verantwoordelijk blijven voor hun projecten en/of pro-
ducten.  
 
De heer Moorlag vult aan dat die beperkte tijd onderstreept dat de verantwoordelijkheid bij de partijen 
zelf ligt.  
 
 
2. Interactieve discussie op basis van een aantal dilemma’s over ontwikkelingsrichtingen 

o.l.v. Maarten Beurskens 
 
De heer Beurskens legt allereerst uit hoe de stemkastjes werken. Bij wijze van test wordt nagegaan 
hoe de samenstelling is van de aanwezigen op basis van de volgende categorieën:  
 
1) gemeenteraadslid  
2) lid van PS 
3) bestuurder van een waterschap 
4) bestuurder van een maatschappelijke organisatie 
5) geen van allen.  
 
39% van de aanwezigen behoort tot de categorie ‘geen van allen’.  
 
Vervolgens geeft de gespreksleider een toelichting op de procedure. Per onderwerp wordt een stelling 
in stemming gebracht. Daarna volgt een discussie tussen een voor- en tegenstander waarbij voor elk 
1 minuut beschikbaar is, waarna mensen uit de zaal aan het woord komen. Tenslotte wordt de stelling 
wederom in stemming gebracht. Er zijn per stelling in totaal 10 minuten beschikbaar.  
 

 
 
Infrastructuur, de bereikbaarheid en ontsluiting van het Eemsmondgebied. 
 
Stelling 1 
 
De N33 moet zo snel mogelijk verdubbeld worden en daarvoor moet het budget voor verbetering van 
de N360 (Groningen-Delfzijl) worden benut. (Dat budget bedraagt € 26 miljoen).  
 
Resultaat eerste stemming:  
 
Eens:   59,29% 
Oneens  40,71%  
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Voorstander:   René Genee (secretaris GSP) 
Tegenstander:  Pier Prins (wethouder Loppersum) 
 
De heer Genee rijdt dagelijks over de N33 en maakt zich zorgen over de mogelijkheid dat de N33 
verwordt tot een A15. De A15 is de snelweg bij Rotterdam die voortdurend dichtslibt door de conges-
tie. Dit is een groot probleem voor het goederenvervoer. De A15 is de transportas voor de Rotterdam-
se haven, net als de N33 dat is voor de haven van Delfzijl en de Eemshaven. Dat is de kurk waarop 
de regionale economie drijft. Als de N33 niet versneld wordt verdubbeld, zal ook hier dichtslibbing 
optreden. In deze regio moet worden voorkomen dat de problemen pas worden opgelost als zij zich 
voordoen en daardoor moeten alle kansen aangegrepen worden om de N33 zo snel mogelijk tot aan 
de Eemshaven te verdubbelen.   
 
De heer Prins is tegen de stelling. De ondersteuning daarvoor kwam van de minister die dit weekend 
duidelijk heeft aangegeven nog 10 jaar te willen wachten met de verdubbeling van het laatste stuk 
N33 vanaf Zuidbroek. Wat heel belangrijk is voor het Eemsdeltagebied is de totale ontsluiting. De N46 
is ook een heel belangrijke pijler voor de ontsluiting van de Eemshaven. De N360, denigrerend aan-
geduid als ‘het karrespoor’, is veilig gemaakt en van belang is dat er heel veel vrachtverkeer vanaf 
Delfzijl richting Groningen gaat. Het aantal mensen dat van deze weg gebruik maakt in de richting van 
Groningen, Delfzijl en de Eemshaven en vice versa is groot. Daarom is het heel belangrijk dat men 
niet 10 jaar de kop in het zand steekt en dat het geld dat de provincie daarvoor heeft gereserveerd, 
daadwerkelijk voor verbetering van de weg wordt gebruikt.  
 
De heer Beurskens bedankt beide opponenten en geeft het woord aan de zaal.  
 
Mevrouw Pot (burgemeester Appingedam) verklaart voor de verdubbeling van de N33 te zijn onder 
gebruikmaking van het gereserveerde geld voor de N360. Met kleinere ingrepen zou de N360 op korte 
termijn verbeterd kunnen worden en met name zou iets aan de doorsteek naar de Eemshavenweg 
gedaan kunnen worden. Voor de versterking van de economische ontwikkeling en de contacten met 
Duitsland verdubbeling van de N33 het belangrijkste is.  
 
De heer Zoethout (Delfzijl) is vóór en ondersteunt het betoog van mevrouw Pot. Er moeten keuzen 
gemaakt worden. De verbreding van de N33 heeft een grote impact op de economische ontwikkeling.  
Via kleine ingrepen is de N360 te verbeteren, zodat Appingedam, Delfzijl en de Eemshaven sneller 
zijn te bereiken.   
 
De heer Uuldriks (Appingedam) is het met de stelling eens.  
 
De heer Beurskens is verbaasd aangezien vele inwoners van Appingedam van de N360 gebruik ma-
ken.  
 
De heer Uuldriks (Appingedam) antwoordt dat dit wel klopt. ’s Ochtends om 8 uur zijn er weliswaar 
files, maar om 8.30 uur is het weer rustig. Als je economische ontwikkeling wilt krijgen, dient de N33 
zo snel mogelijk (en liefst met een andere regering) te worden verdubbeld.  
 
De heer Beurskens refereert aan de woorden van de minister die stelde dat er helemaal geen sprake 
is van congestie.  
 
De heer Bijleveld (Appingedam) is het ook met de stelling eens. Bovendien rijdt hij elke dag vanuit 
Appingedam naar Groningen en weer terug en dan blijkt dat het wel meevalt met de drukte. Door de 
rotondes is hij sneller thuis.  
 
De heer Beurskens informeert wie er tegen is.  
 
De heer Sparreboom (Delfzijl) is tegen. Hij heeft opgemerkt dat de N33 weliswaar beduidend drukker 
is geworden met werkverkeer voor de energiecentrales, maar dat houdt straks op. Richting Groningen 
staat hij echter elke dag in de file. Het zou heel goed zijn als er een verbeterde aansluiting in Gronin-
gen komt. Daar moet echt tempo mee gemaakt worden en daarom moet het geld voor de N360 daar-
voor worden ingezet.  
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De heer Lameijer (Delfzijl) is ook tegenstander. De weg moet geen karrespoor worden. Hij voelt wel 
voor het idee van mevrouw Pot. Als gebruiker slaat hij altijd ter hoogte van Loppersum af richting 
Eemshavenweg en dat is (zou) een heel goede verbinding (zijn).  
 
Na een snelle scan blijkt dat in de raad van Delfzijl veel voorstanders aanwezig zijn.   
 
De heer Giezen, architect uit Groningen, is tegen. Hij hecht eraan dat een veel groter gebied goed 
bereikbaar is en dat de weg op een interessante en goede manier landschappelijk wordt ingepast. 
Daar is ook geld voor nodig, vandaar zijn tegenstem.   
 
De heer IJ is voor om reeds eerder genoemde redenen. Hij denkt bovendien aan de mogelijkheid om 
het landbouwverkeer op de N360 alleen op bepaalde tijden toe te laten, bijvoorbeeld na 09.00 uur. 
Kan dat niet, dan moet er maar een aparte weg voor landbouwverkeer worden aangelegd, maar dit 
mag niet ten koste gaan van het budget voor de N33.  
 
Resultaat tweede stemming:  
 
Eens:   73,64% 
Oneens:  26,36% 
 
De heer Beurskens concludeert dat er nu een veel groter percentage voor de stelling is.  
 

 
De Eemshaven  
 
De Eemshaven groeit uit zijn jasje. Dat betekent dat extra ruimte (grond) nodig is. Een grotere Eems-
haven gaat ten koste van functies die daar nu zitten. Meer bedrijvigheid betekent een extra belasting 
van natuur en milieu. Op dit moment worden de bestaande milieunormen door de bedrijven niet over-
schreden, maar in de toekomst zou dat wel kunnen gebeuren. De vraag is: willen we extra ruimtebe-
slag en meer milieubelasting accepteren? 
 
Stelling 2 
 
Er is geen milieuruimte en ook geen grond meer beschikbaar voor verdere groei van de Eemshaven. 
 
Resultaat eerste stemming:  
 
Eens:   21,82 % 
Oneens:  78,18% 
 
Voorstander:  Siegbert van der Velde (MFG) 
Tegenstander:  Cor Zijderveld (SBE) 
 
De heer Zijderveld (SBE) benadrukt het belang van de economie. Ook om de ecologie te kunnen 
betalen is de economie van belang, want van de natuur alleen valt niet te leven. Bovendien is de eco-
nomie hard nodig om de krimp tegen te gaan. Groei van de Eemshaven en meer werkgelegenheid is 
de beste remedie tegen krimp. Het is verheugend dat er zich de laatste jaren zoveel positieve ontwik-
kelingen in de Eemshaven voordoen. Het hotel van deze bijeenkomst profiteert ervan en zoveel ande-
ren profiteren er ook van.  

Het gebied is onlangs aangemerkt als topregio voor energie, als Energy Port. De vaart zit er 
goed in en de synergie die dit oplevert, moet gebruikt worden. Dat betreft aanpalende activiteiten, 
zoals de datacenters. Er staat er al een, maar er komen er mogelijk meer bij. Ook de glastuinbouw zal 
zorgen voor meer werkgelegenheid en past hier gezien de mogelijkheid om CO2 en de restwarmte te 
benutten. Een algenproefboerderij bij de Eemshaven heeft onlangs veel enthousiasme losgemaakt bij 
een gehoor van 50 boeren.  

Kortom, de Eemshaven is een van de belangrijkste motoren van deze regio en de heer Zijder-
veld hoopt dat ook deze zaal ervoor gaat.  
 
De heer Van der Velde (MFG) betreurt het dat bijna 80% van de aanwezigen ongelijk heeft. Op dit 
moment klemt het al erg als het gaat om natuur en milieuruimte voor de Eemshaven, ook met de hui-
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dige ontwikkelingen. Een toekomstige zeewaartse uitbreiding van de Eemhaven? Een vaargeulver-
dieping om er een diepzeehaven van te maken? De heer Van der Velde denkt dat dit illusoir is.  

Het estuarium is in een dusdanig slechte staat zodat iedere verdere morfologische ingreep in 
het gebied tot nieuwe natuurschade leidt en daardoor niet vergunbaar is. Dat is een groot probleem en 
daarom moet gezocht worden naar uitbreiding landinwaarts. Bij Delfzijl is er nog een groot gebied dat 
braak ligt en waar verdere bedrijvigheid ontwikkeld zou kunnen worden. Ook als je kijkt naar de regels 
(bijvoorbeeld naar de SER-ladder) dan moet je juist eerst naar dat gebied kijken. Dan is het nodig dat 
zaken als een buisleidingenstraat en andere slimme dingen worden ontwikkeld om de verbinding tus-
sen de Eemshaven en de haven van Delfzijl mogelijk te maken. Ruimte om de Eemshaven verder te 
ontwikkelen is er niet.  

Als je kijkt naar milieuruimte, is er ook een groot probleem. Door de komst van centrale zal 
een enorme extra uitstoot plaatsvinden van stikstofoxide, zwavelverbindingen en andere verzurende 
stoffen. Die drukken zeer op de mogelijkheid om deze provincie als landbouwprovincie overeind te 
houden en ook strookt dit niet met het toerisme op de Waddeneilanden. De toekomstige milieuruimte 
zal steeds kleiner zijn. Europese regels en dus ook nationale regels hebben hierop betrekking. Hoe 
meer centrales en hoe minder beleid vanuit de centrale overheid om de emissies te verminderen, hoe 
minder ruimte er zal zijn voor de Eemshaven om zich verder te ontwikkelen.  
 
De heer Beurskens geeft het woord aan de zaal. 
 
Mevrouw Ten Brink – De Vries is het oneens met de stelling en dus voor de uitbreiding van de 
Eemshaven. Ook de uitbreiding van de haven van Delfzijl ondersteunt zij. Het gaat om de uitbreiding 
van de werkgelegenheid in de Eemshaven. Als Delfzijl vanuit milieuoverwegingen een betere plaats is 
om uit te breiden verdient Delfzijl de voorkeur.  
 
De heer Kramer (Wierden en Borgen) is voor uitbreiding van de Eemshaven. Als bedrijven voor de 
Eemshaven kiezen, moeten zij die ruimte krijgen. Want meer werkgelegenheid is hier hard nodig. Als 
dat een weiland of landbouwgrond kost lijkt hem dat geen probleem.  
 
Mevrouw Harkema (TOA Eemsdelta) heeft tegen gestemd. Er moet meer uitbreiding komen, want als 
je daarmee stopt, komen er niet meer banen. Je zal ook moeten kijken welke gelegenheid er komt.  
 
De heer Keurentjes (PS) is het oneens met de stelling en is voor uitbreiding en groei vanwege de 
economie en de werkgelegenheid. De milieuruimte ziet hij als een uitdaging. Er liggen kansen juist in 
verband met nieuwe technologische ontwikkelingen. Het is een wetmatigheid dat datgene wat een 
hogere waarde vertegenwoordigt, boven komt drijven. Dan zie je dat economische activiteiten, zoals 
de glastuinbouw en de landbouw, in die volgorde lopen. Het is iets wat eerder een gevolg is van groei 
en dan heeft het geen zin om zo’n ontwikkeling tegen te werken.   
 
De heer Beurskens vraagt of er dan geen duidelijker onderscheid qua economische activiteit moet 
komen. Het gaat niet om bedrijventerreinen met meer van hetzelfde.  
 
De heer Keurentjes (PS) is het daarmee eens. Het is hem een doorn in het oog dat, ondanks de ont-
wikkeling in de Eemshaven, de werkgelegenheid minder snel toeneemt.  
 
De heer Beurskens vraagt of er daar dan meer naar gekeken moet worden.  
 
De heer Keurentjes (PS) antwoordt dat volgens hem kwaliteit altijd boven kwantiteit gaat. Dat geldt 
zowel voor de milieugebruiksruimte als voor de economische activiteit.  
 
De heer Verheij (Waddenvereniging) is het eens met de stelling, maar denkt dat de vraagstelling niet 
goed is. De uitdaging ligt erin om de bestaande oppervlakte efficiënter te gebruiken en nieuwe techno-
logie in te zetten om binnen de milieugebruiksruimte te blijven.  
 
De heer Rijkens is het niet eens met de stelling en acht de vraagstelling te ongenuanceerd.  
 
De heer Van Ommen (VGD) is het oneens met de stelling, maar vindt dat naar beide havens gekeken 
moet worden en dat nieuwe slimme technieken volop meegenomen moeten worden. De economische 
activiteit moet alle mogelijke ruimte krijgen voor de toekomst.  
 
Resultaat tweede stemming 
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Eens:   34,26% 
Oneens:  65,74% 
 

 
Krimp 
 
Stelling 3  
 
Commerciële voorzieningen, zorgvoorzieningen, scholen (voortgezet onderwijs), culturele en welzijns-
instellingen en woningbouw moeten in de toekomst in de centra van Delfzijl, Appingedam, Loppersum 
en Uithuizen geconcentreerd worden. 
 
Resultaat eerste stemming 
 
Eens:   67,31% 
Oneens:  32,69% 
 
Voorstander:  Wicher Pattje (kwartiermaker zorg en welzijn);  
Tegenstander:  Auke Zoethout (raadslid Delfzijl)  
 
De heer Pattje is kwartiermaker Zorg en Welzijn. Hij stelt dat krimp betekent dat het aantal inwoners 
in een regio kleiner wordt en dat er dus ook minder mensen van voorzieningen gebruik maken. Als de 
krimp doorzet, geldt dat des te meer, waardoor het draagvlak onder de voorzieningen verder afneemt. 
Dat betekent dat voorzieningen slechter draaien vanwege economische redenen of omdat de toege-
kende subsidie niet meer in verhouding staat tot het aantal gebruikers van de voorziening. Het gevolg 
is dat die voorzieningen stuk gaan of worden heroverwogen en dat zorgt voor kwaliteitsverlies. Er is 
maar één remedie: concentratie. Krimp betekent recombinatie van functie en slim clusteren, zodat 
functies weer bij elkaar komen te liggen. Misschien is er nog een vijfde of zesde plaats (bijvoorbeeld 
Middelstum) die toegevoegd moet worden, maar het devies is: kies voor een robuuste structuur, want 
dat is goed voor de mensen in de regio.  
 
De heer Zoethout (Delfzijl) is verbaasd over het resultaat van de eerste stemming. Graag had hij ge-
zien hoe de raadsleden hebben gestemd. Hij is tegen de stelling. Natuurlijk is er een zekere noodzaak 
tot clustering, maar deze stelling lijkt te veel op een blauwdruk die op het gebied wordt neergelegd. 
Per voorziening moet worden gekeken wat de slimste oplossing is en daarvoor dient de bevolking van 
de kleinere dorpen bij deze problematiek te worden betrokken. Hij heeft hiermee in de gemeente Delf-
zijl ervaring opgedaan. Er blijken heel creatieve oplossing gevonden te worden voor dit soort situaties. 
Er is maatwerk geboden voor de dorpen. Dat dient de nadruk te krijgen en er moeten geen blauw-
drukken worden opgelegd. Er zijn weliswaar voorzieningen die een grote schaal vragen en dan zou je 
over één kern voor het hele gebied moeten spreken, bijvoorbeeld in het geval van een schouwburg, 
maar er zijn ook voorzieningen die clustering in kleinere gemeenschappen toelaten.  

Er is echter één voorziening die wel centraal mag of zelfs moet komen en dat is het gemeen-
tehuis van de gemeente Eemsmond! 
 
De heer Stulp (Delfzijl) is het volledig eens met het pleidooi van de heer Zoethout ondanks hun  eer-
dere meningsverschillen. Echter, de stedelijke gebieden van Delfzijl en Appingedam liggen zeer dicht 
bij elkaar. Als je dan echt wil centraliseren, hoef je in die beide gemeenten niet alle voorzieningen te 
handhaven. Dat dient nader bekeken te worden.  
De afgelopen 20 jaar is duidelijk geworden wat de kracht van het platteland is. Met zulke stellingen zal 
het platteland nog verder op achterstand komen vergeleken met het stedelijk gebied en dat is een 
onplezierige situatie.  
 
De heer Beurskens vraagt of hij bang is dat de krimp verder wordt aangejaagd als de voorzieningen 
verdwijnen.  
 
De heer Stulp (Delfzijl) stelt dat het hem er meer gaat om de economische kansen te grijpen die meer 
mogelijkheden voor het gebied bieden dan het voortdurend blijven praten over de demografische ont-
wikkeling.  
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Mevrouw Uuldriks (PS) staat achter de stelling. Kwaliteit gaat vóór kwantiteit. Je kunt het VO beter 
centraliseren dan dat je versnippering krijgt met de kanttekening dat geen afbreuk wordt gedaan aan 
de bereikbaarheid. Nu krijgen oudere jongeren een OV-kaart van het Rijk, terwijl kinderen van 12 
en/of 13 jaar die bijvoorbeeld in Appingedam naar school gaan, op de fiets moeten of zelf geld moeten 
uitgeven aan de bus. Je moet er dus ook naar kijken hoe je dat beter centraal kunt regelen.  
Voor welzijnsinstellingen geldt hetzelfde. Ook voor ouderen moeten er mogelijkheden voor goedkoop 
of het liefst gratis openbaar vervoer zijn om naar hun clubs te kunnen.  
 
Mevrouw Van Beek (Eemsmond) is het niet eens met de stelling en sluit zich aan bij de kritiek van de 
heer Zoethout op de blauwdruk van wat kan en wat niet kan. Er zou wel een aantal bovenlokale voor-
zieningen nader bepaald kunnen worden die voor centralisatie in aanmerking komen, maar zij is groot 
voorstander van maatwerk om het platteland leefbaar te houden. Daartoe zouden bepaalde zaken wel 
geclusterd moeten worden om de levensvatbaarheid te verhogen.  
 
Mevrouw Usmani (Appingedam) is het zowel met mevrouw Van Beek eens als met de stelling. Er 
zullen een aantal voorzieningen gecentraliseerd moeten worden om ze krachtig te maken, maar dat 
moet niet koste wat het kost gebeuren. Heel goed moet worden bekeken waar onderdelen in kleinere 
kernen gehandhaafd kunnen worden. Mevrouw Usmani is voor opschaling van een aantal voorzienin-
gen in de grotere kernen, maar er moet goed gekeken worden welke voorzieningen dit betreft en op 
welke manier dit kan.  
 
Resultaat tweede stemming 
 
Eens:   51,38% 
Oneens:  48,62% 
 
De heer Beurskens constateert dat de tweede stemming een enorme verschuiving laat zien vergele-
ken met de eerste stemming.  
 

 
Stelling 4 
 
Sloop in alle kernen is onvermijdelijk. Nieuwbouw kan alleen nog in de centrumdorpen.  
 
Resultaat eerste stemming 
 
Eens:   21,30% 
Oneens:  78,70% 
 
Voorstander:  Frank van der Staay (Woongroep Marenland);  
Tegenstander:  W. van der Molen (De Delthe). 
 
De heer Van der Staay, adviseur stedelijke vernieuwing, betoogt dat vernieuwing nodig is en dit gaat 
gepaard gaande met sloop. De vraag is waar de nieuwbouw gerealiseerd moet worden. Waarschijnlijk 
is dat de dorpen in de komende jaren hun voorzieningen deels kwijt raken. Dat is een gegeven. Scho-
len, winkelvoorzieningen en zorgvoorzieningen zullen zich concentreren. De bouwopgave voor de 
komende jaren betreft vooral de ouderenhuisvesting. Ouderen willen graag bij de voorzieningen wo-
nen, omdat ze die voorzieningen hard nodig hebben. Daarom is het logisch dat woningen voor oude-
ren vooral in de centrumdorpen gebouwd worden.  
 
De heer Van der Molen, voorzitter woningstichting De Delthe in de Eemsmond, is het daarmee niet 
eens. Men dient heel voorzichtig te zijn met het slopen van woningen in de kleine kernen. Een misvat-
ting is het volgende. Men denkt vaak dat mensen gaan verhuizen wanneer er geen winkels meer zijn. 
Dat is niet zo. Ouderen zijn zeer gehecht aan hun plek in het dorp. Zij kennen daar de mensen en de 
omgeving en gaan niet snel verhuizen. Ook belangrijk is het dorpshuis als ontmoetingsplaats en een 
huisarts op loopafstand. De komende jaren zal de samenstelling van de bevolking veranderen. Er 
zullen minder jongeren, maar meer ouderen zijn. Ook de ouderen hebben recht op een goede woning. 
Daarom zullen woningen uit de jaren ’70 gesloopt moeten worden en worden vervangen door levens-
loopbestendige woningen. Verder vindt hij dat er moet niet eerder gesloopt moet worden in de kleine 
kernen voordat er leegstand is.  
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De heer Beurskens geeft het woord aan de zaal.  
 
De heer Joostens (Delfzijl) heeft ‘oneens’ gestemd, omdat de stelling te scherp is geformuleerd, want 
zoals het er staat mag er geen nieuwe woning terugkomen als er in een dorp een woning wordt ge-
sloopt. Hij pleit er niet voor om dorpen uit te breiden, maar wel om mogelijkheden toe te staan op 
plekken waar het kan. Daarnaast moet er concentratie in de stedelijke kernen plaatsvinden.  
 
De heer In ’t Veld (waterschap Hunze en Aa's) heeft ook ‘oneens’ gestemd. Hij is het met de vorige 
spreker eens dat gebruik moet worden gemaakt van de mogelijkheden die er zijn. De dorpen moeten 
leefbaar blijven, want anders lopen ze leeg in plaats van dat ze langzaam krimpen. Er zal geprobeerd 
moeten worden om te voorkomen dat voorzieningen verdwijnen. Als dorpen goed functioneren, heeft 
men er wat voor over om voorzieningen te handhaven.  
 
De heer Rijzebol (PS) is het daar volledig mee eens. Je moet niet zomaar gaan slopen. De ouderen 
van vandaag en morgen zijn heel andere mensen dan de ouderen van gisteren. Eerstgenoemden zijn 
heel mobiele mensen en die zitten helemaal niet te wachten op een winkel naast de deur. Ze willen 
wel een aantal voorzieningen, maar vooral de gezelligheid en de maatschappelijke structuur van het 
dorp waarin ze wonen. De botte bijl van bovenaf moet worden vermeden!  
Als er geen vraag is naar nieuwbouw in de dorpen, dan moet je niet aan nieuwbouw beginnen. Maar 
als je gaat slopen, moet je de mogelijkheid bieden om er iets leuks voor in de plaats te zetten.  
 
De heer Brouwer (Delfzijl) heeft ook ‘oneens’ gestemd. De vraag deed hem sterk denken aan het 
artikel ‘De dorpen zijn springlevend’. Mensen kiezen heel bewust voor het wonen op een dorp. Hij is 
het geheel eens met de heer Joostens dat als een woning gesloopt moet worden, een andere woning 
teruggebouwd moet worden. Het gaat hier niet om uitbreiding van dorpen, maar om instandhouding 
van dorpen. Duidelijk is ook dat gecentraliseerd moet worden met betrekking tot bepaalde elementen 
en daar is het centrum van Delfzijl cruciaal in.  
 
De heer Schaap (Loppersum) heeft tegen gestemd. Het is een verkeerd idee om te denken dat dor-
pen ten dode opgeschreven zijn. Integendeel! Dorpen hebben een eigen dynamiek en bij die eigen 
dynamiek hoort ook dat je de mogelijkheid hebt om zaken aan te passen. De heer Schaap spreekt 
liever over inbreiding dan over uitbreiding. De markt moet zijn gang gaan. Waar mensen willen wonen, 
moet je bouwen. Als dat in een dorp is, moet je in dorpen bouwen en als dat in het stedelijk gebied is, 
moet daar worden gebouwd. Dat moet niet dwingend worden opgelegd. De huizenprijzen in dit gebied 
zijn gelukkig niet al te hoog. De heer Schaap is daar blij mee, want daardoor hebben ook jonge men-
sen een kans om hier een huis te kunnen kopen.  
 
Resultaat tweede stemming:  
 
Eens:   14,81% 
Oneens:  85,19% 
 
De heer Beurskens constateert dat het aantal mensen dat het oneens is met de stelling duidelijk is 
toegenomen.  
 

 
 
Stelling 5 
 
De mensen moeten straks zelf (met hun eigen sociale netwerk) zorgen voor vervoer naar de in de drie 
hoofdkernen geconcentreerde zorgvoorzieningen. De overheid moet dat niet faciliteren.  
 
Resultaat eerste stemming:  
 
Eens:   16,04% 
Oneens:  83,96% 
 
Voorstander:  Pier Prins (wethouder Loppersum). 
Tegenstander:  R. Bakker (NOVO)  
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De heer Prins stelt dat aangezien er minder geld voor de zorg beschikbaar is, slim omgegaan moet 
worden met de beschikbare middelen. Op dit moment wordt in dit gebied gewerkt aan het woon- en 
leefbaarheidsplan waarmee wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen. De doelstelling is om 
juist ouderen langer in de kleine kernen te laten wonen. Door de ontsplitsing van wonen en zorg zie je 
dat de zorg bij de mensen komt. Die mensen die niet meer in staat zijn zelf te reizen, gaan het liefst 
naar centra waar zorg geboden wordt. De heer Prins heeft (mede gezien het fenomeen buurtzorg) de 
overtuiging dat het van groot belang is om het geld dat voor de zorg beschikbaar komt, zo goed moge-
lijk voor de zorg te besteden. Dit zodat de kwaliteit van de zorg, ook in de toekomst, zo goed mogelijk 
gehandhaafd kan worden.  
 
De heer Beurskens stelt dat eigenlijk geponeerd wordt dat er straks geen mensen meer zullen zijn 
die van het vervoer naar de hoofdkernen gebruik hoeven te maken 
 
De heer Prins denkt dat dit in grote lijnen op zal gaan. Er zijn veel ouderen die zelf over vervoer be-
schikken en mobiel zijn. De categorie mensen die meer zorg nodig hebben en niet mobiel zijn, zal 
ongetwijfeld de keuze maken om in centrumdorpen te gaan wonen waar meer zorgvoorzieningen 
aanwezig zijn.  
 
De heer Bakker is het volstrekt oneens met de stelling. Wat nu nog ‘zorg’ genoemd wordt, is straks 
eerder ‘welzijn’. Straks gaat nog een derde deel van de zorg naar de WMO. De WMO gaat niet uit van 
een individueel recht zoals wel het geval is in de AWBZ, maar van collectieve voorzieningen. Boven-
dien gaat concentratie van voorzieningen plaatsvinden. Dat betreft ook intramurale plaatsen, de 
zwaarste zorg. De lichtere zorg valt dan niet meer onder de AWBZ, maar onder de WMO.  
Wil je ervoor zorgen dat mensen met een beperking mee blijven doen, moet het vervoer naar die ge-
concentreerde plekken mogelijk zijn. Er moeten geen belemmeringen zijn. De heer Bakker denkt dat 
zeker in gebieden van krimp alle mensen, ook die met een beperking, nodig zijn. Zij moeten niet wor-
den beperkt doordat het vervoer een onoverkomelijke drempel is geworden.  
 
De heer Beurskens vraagt of dat dan niet overgelaten kan worden aan vrienden en bekenden in de 
dorpsgemeenschap.  
 
De heer Bakker antwoordt dat als die er zijn, het goed is dat er slimme doelmatige oplossingen wor-
den gevonden. Maar er moeten geen belemmeringen zijn voor mensen om mee te doen en gebruik te 
kunnen maken van collectieve voorzieningen. Anders wordt het weer veel duurder, want dan moeten 
er individuele voorzieningen worden getroffen en die zijn veel duurder dan collectieve voorzieningen.   
 
De heer Beurskens geeft het woord aan de zaal. 
 
De heer Lameijer (Delfzijl) meldt het oneens te zijn met de stelling. Hij is het eens met de laatste 
spreker. De mensen zouden de social media zodanig moeten kunnen gebruiken en in netwerken ver-
werken om op die manier eenvoudig contact met elkaar hebben. Zo lang fysiek contact nodig is en 
oudere mensen zich op die manier moeten redden, zal dat niet lukken. Mensen van 80 jaar zijn niet de 
vitale en gezonde mensen die op vakantie gaan kamperen. Zij zijn ook niet zo gemakkelijk in staat om 
nog contacten te leggen.  
 
De heer Dobma (Eemsmond) heeft eveneens ‘oneens’ gestemd, omdat hij vindt dat mensen die af-
hankelijk zijn van voorzieningen, die voorzieningen gemakkelijk moeten kunnen bereiken. Op dit mo-
ment is dat met allerlei collectieve vervoersvoorzieningen goed geregeld en dat moet zo blijven. Con-
centratie heeft tot consequentie dat mensen uit andere dorpen de voorzieningen op een goede manier 
moeten kunnen blijven bezoeken. Als ze het zelf kunnen regelen, doen ze dat zelf wel, maar als dat 
niet het geval is, heeft de overheid de plicht om ervoor te zorgen dat deze mensen op een fatsoenlijke 
en goedkope manier bij de voorzieningen terecht kunnen.  
 
De heer Wigboldus (VGD) vindt het beschamend als men het eens zou zijn met deze stelling. Voor 
de medemens moet worden gezorgd als dat nodig is. Dat dient een eerste roeping te zijn en dat het 
wat geld kost, moet worden geaccepteerd. Als je ‘eens’ stemt, ben je de weg helemaal kwijt! 
 
De heer Van Es (Loppersum) acht de stelling asociaal. Mensen met al een beperking, krijgen ook nog 
eens een vervoersbeperking opgelegd. Dat lijkt hem niet de bedoeling.   
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De heer Rijploeg (PS) constateert dat 16% van de aanwezigen rechts is. Alleen de elite waar niets 
mee mis is, mag volgens dit idee nog op het platteland wonen. Dan creëer je onrecht en daar is de 
heer Rijploeg niet voor.  
 
Resultaat tweede stemming  
 
Eens:   14,95% 
Oneens:  85,05% 
 
De heer Beurskens concludeert dat de aanwezigen de stelling in grote getale afwijzen.  
 

 
Stelling 6 
 
Er zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar om de transformatie-opgave op het gebied van 
wonen en voorzieningen in de Eemsdelta te financieren. Gevolg is dat het gebied zal gaan verpaupe-
ren (meer leegstand, meer leegloop). Dat moeten we accepteren.  
 
Resultaat eerste stemming 
 
Eens:   08,57% 
Oneens:  91,43% 
 
Voorstander:   E. Groot (burgemeester Delfzijl) 
Tegenstander:  R. Kramer (Wierden en Borgen) 
 
De heer Groot stelt dat bevolkingsprognoses onthullen dat het beeld voor de toekomst negatief is. Dat 
zal behalve in het stedelijk gebied ook in de dorpen neerslaan. De dorpen kennen een hoger percen-
tage eigen woningbezit dan de stedelijke gebieden. Inzake de huurvoorraad zijn de corporaties steeds 
aan zet geweest en hebben veel gedaan, maar ook daar houdt het een keer op. Als er nu al in de 
regio zo’n 150 tot 200 koopwoningen leeg staan, zal dat straks nog veel meer zijn met alle financiële 
consequenties van dien. Gezien de huidige economische en financiële situatie en mede gezien het 
overheidsbeleid, zal over 10 jaar de rekening niet meer betaald kunnen worden. Koopwoningen die 
leeg komen te staan, zullen niet meer worden verkocht, noch worden opgekocht door de overheid, 
noch door de corporaties vanwege het ontbreken van geld en de lage kwaliteit van de woningen. Wat 
dit laatste betreft is de huurvoorraad tegenwoordig beter dan de koopvoorraad. De consequentie zal 
zijn dat er in de toekomst leegstand en verpaupering gaat ontstaan, ook op het platteland. Helaas zal 
dat geaccepteerd moeten worden. 
 
De heer Kramer (Wierden en Borgen) vindt dat het Noorden het hierbij niet moet laten zitten. Duidelijk 
is dat er een opgave ligt, ook in de transformatie. Er is woningbezit dat de langste tijd heeft gehad. De 
krimp geeft dan mooi de ruimte om dat op te ruimen en meer aantrekkelijke kwaliteit in de dorpen te 
brengen en wel op een creatieve manier. Eigenlijk zouden alle partijen alle budgetten en potjes op één 
hoop moeten gooien en zouden zij eendrachtig en creatief, ook met de burgers van de dorpen, moe-
ten gaan samenwerken om tot oplossingen te komen.  

Een ander punt is Delfzijl. Het probleem heeft daar minder met krimp te maken. Over het al-
gemeen profiteert het stedelijk gebied van de krimp op het platteland. In Delfzijl is dat niet zo en dus is 
daar iets anders aan de hand. Een en ander zal veel geld kosten en misschien moet daarvoor nog 
eens bij het Rijk worden aangeklopt of bij het centrale fonds als het om de woningcorporaties gaat. 
Het beeld dat de heer Groot schetst, is veel te zwart-wit. In de transformatie wordt vaak gesteld dat er 
veel gezinswoningen gesloopt moeten worden en dat er levensloopbestendige woningen terugge-
bouwd moeten worden. De heer Kramer denkt dat dit wel vier tandjes minder kan, want met wat han-
dige ingrepen kunnen gezinswoningen omgebouwd worden tot woningen die geschikt zijn voor senio-
ren.  
 
De heer Beurskens wendt zich tot de zaal.  
 
De heer Smit (Waterschap Hunze en Aas) heeft ‘oneens’ gestemd, maar is door het verhaal van de 
heer Groot van mening veranderd. Het gaat om een landelijke tendens waar niet aan te ontkomen 
valt. Uiteraard moet men zich inspannen om na te gaan wat de mogelijkheden van dit gebied zijn.  
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De heer Van der Meer (Acantus) ziet de problematiek die de heer Groot schetste inderdaad maar 
verwacht dat er toch voor wordt gekozen om verpaupering en leegstand te voorkomen.  
 
De heer Beurskens vraagt waar dan de financiële middelen vandaan gehaald moeten worden om die 
verpaupering te voorkomen.  
 
De heer Van der Meer (Acantus) denkt dat er een andere verdeling van waarden ontstaat. Bij leeg-
stand gaat het ook ten koste van de rest van het bezit. Er zal een herschikking komen en daarin zal de 
oplossing gezocht moeten worden.  
 
Mevrouw Geerdink (PS) verklaart fel tegenstander te zijn van het moeten accepteren van verpaupe-
ring. Er liggen kansen in de ontwikkeling van de Eemshaven en er zal nog meer gedaan moeten wor-
den aan de vergroting van de werkgelegenheid. Als dat gebeurt, zal verpaupering geen kans krijgen. 
De stelling is uitdrukking van een fatalistische manier om naar de wereld te kijken en die wordt door 
mevrouw Geerdink afgewezen.  
 
Mevrouw Elderman (Loppersum) heeft ‘eens’ gestemd, want zij verwacht meer leegstand en verpau-
pering. Nu staan er al veel woningen te koop in de gemeente Loppersum en de gemeentelijke financi-
en laten niet toe dat er iets aan gedaan wordt. Er worden wel nieuwe plannen aangeboden, maar er is 
geen belangstelling voor. Zij staat achter de analyse van de heer Groot, maar er is geen reden om het 
hoofd in de schoot te leggen.  
 
De heer Sparreboom (Delfzijl) heeft ‘oneens’ gestemd, maar is van mening veranderd door het ver-
haal van de heer Groot. Wel dient te worden geaccepteerd dat het gebied en met name Delfzijl een 
moeilijke periode tegemoet gaat. Er is sprake van een opgave die te groot is voor het gebied. Met 
landelijke ondersteuning zouden de problemen opgelost kunnen worden.  
 
Resultaat tweede stemming: 
 
Eens:   22,94% 
Oneens:  77,06% 
 
De heer Beurskens concludeert dat de overgrote meerderheid de stelling nog steeds afwijst dat ver-
paupering moet worden geaccepteerd.  
 

 
De dijken. 
 
Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt. 
Vraag: wat doen we met onze dijken, hoe garanderen we de veiligheid van de inwoners van ons ge-
bied. Doorgaan met het op Deltahoogte houden of  zoeken naar andere oplossingen, zoals meer na-
tuurlijke vormen van kustverdediging bijvoorbeeld  brakke overgangszones; en kwelderontwikkeling.  
Ook worden al proeven gedaan met  de overslagdijk. Daarbij accepteren we golfoverslag. 
 
Stelling 7 
 
We kiezen voor versterking en verhoging van de dijken in plaats van alternatieve oplossingen die bin-
nendijks of buitendijks meer ruimte vragen.  
 
Resultaat eerste stemming:  
 
Eens:   39,62% 
Oneens:  60,38% 
 
Voorstander: M.J. Smit (waterschap Hunze en Aas) 
Tegenstander: Rita Jansen (SGL)   
 
De heer Smit (waterschap Hunze en Aa’s) verdedigt de stelling. Vanwege de klimaatverandering zal 
de zeespiegel behoorlijk stijgen. Voorts is sprake van bodemdaling. Het concept van de bestaande 
dijken kent een honderdjarige geschiedenis en dat is een goed concept dat zich technisch heeft be-
wezen. Tevens is dat het goedkoopste concept om zich tegen hoogwaterstanden te verdedigen. 
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Daarnaast kent het een cultuurhistorische waarde. De dijken passen bij het Groningse landschap en 
ze zijn in het POP als beschermde objecten aangewezen. Ook uit het oogpunt van de cultuurhistorie 
moet worden gekozen voor verhoging van de dijken.  
 
Mevrouw Jansen (Groninger Landschap) is het hier niet mee eens. Zij denkt dat het voor de veiligheid 
niet nodig is om het grootste natuurgebied de Waddenzee te verschansen achter een dijk en verder 
onbereikbaar te maken. Er zouden eigenlijk meer verbindingen gemaakt moeten worden om te genie-
ten van de cultuurhistorie en de Waddenzee. Er zijn nu ook allerlei initiatieven in die richting. Als je bij 
veiligheid alleen denkt aan dijkverhoging versterk je het ontbreken van een verbinding tussen Wad-
denzee en het land. Mevrouw Jansen denkt dat het met de alternatieven mogelijk is om de belevings-
waarde, de natuurwaarden en de recreatieve waarde te vergroten. Als je overslag accepteert, heb je 
ook de mogelijkheid om recreatieve waarden te ontwikkelen. Ook gedacht kan worden aan mogelijk-
heden voor het nieuwe boeren, want hoe hoog de dijken ook zijn; er zal altijd sprake zijn van verzil-
ting. Verder kunnen ook de slaperdijken heel goed gebruikt worden voor de kustverdediging.  
 
De heer Dieters (provincie) vindt dat de heer Smit uitgaat van een erg conservatieve gedachte. Hij 
denkt dat gekozen moet worden voor de lijn van mevrouw Jansen. Binnen de provincie is een sympo-
sium gehouden over zeespiegelstijging en klimaatverandering. Daar kwam nadrukkelijk naar voren dat 
de dijken anders ingericht kunnen worden: natuurlijker, breder in plaats van hoger, de slaperdijken 
kunnen worden hersteld en aan de zeekant kan sedimentatie optreden waardoor de golfslag wordt 
gedempt. Daardoor ontstaat een beter habitat in de Waddenzee voor vele soorten.  
 
Mevrouw Blaauw (CMO) heeft ‘oneens’ gestemd, omdat ze niet van natte voeten houdt en niet wist 
welke alternatieven in beeld waren. Ze moet nog even nadenken over een definitiever standpunt.  
 
De heer Manning heeft eveneens ‘oneens’ gestemd. Hij heeft zich laten vertellen dat het gebied cul-
tuurhistorisch een van de oudste gebieden in Europa is. In vroege tijden zijn er niet voor niets terpen 
en wierden opgeworpen om droge voeten te houden. Al te heftige ingrepen in de zin van meters hoge-
re dijken zijn volgens hem niet nodig.  
 
De heer Rozema is het met de stelling eens. Als de dijken meters hoger zijn, kan je immers nog beter 
over de Waddenzee uitkijken. Verder staat de veiligheid van het gebied voorop. Ook moeten de 
hoogwaardige landbouwgronden achter de dijk niet zomaar worden prijs gegeven. Ondanks eventuele 
alternatieven kiest de heer Rozema voor verhoging.  
 
Mevrouw Damhof heeft ‘oneens’ gestemd. Verhoging is steeds meer van hetzelfde. Je kunt niet blij-
ven verhogen. Zeespiegelstijging moet worden geaccepteerd. Kansen moeten worden gepakt om de 
inrichting zodanig vorm te geven dat ook bijvoorbeeld meer recreatiemogelijkheden ontstaan.   
 
Resultaat tweede stemming: 
 
Eens:   33,65% 
Oneens:  66,35% 
 

 
Energie-infrastructuur 
 
De volgende stelling heeft te maken met de toename van het aantal kabels en leidingen in en rond de 
Eemshaven en op Oosterhorn in Delfzijl en de gevolgen daarvan voor het landschap.  
Meer hoogspanningsmasten, ondergrondse kabels en leidingen, een buisleidingstraat  
ondergronds, een stoomleiding op Oosterhorn in Delfzijl. Kan dat  allemaal nog wel zorgvuldig met 
behoud van de kwaliteit van het landschap worden gerealiseerd?    
 
Stelling 8 
 
Ruimte voor nieuwe leidingen kan alleen ondergronds worden geboden. 
 
Resultaat eerste stemming:  
 
Eens:   64,71% 
Oneens:  35,29% 
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Voorstander:  Jan Giezen (Gemma B.V.) 
Tegenstander:  Jaap Verhoef (Energy Valley) 
 
De heer Giezen stelt dat grote hoeveelheden hoogspanningsmasten ten koste gaan van de economi-
sche kwaliteit van het Groninger landschap. Energy Valley refereert zelden aan het landschap. Te 
veel staat het economisch gewin centraal. De techniek is voorhanden om de leidingen ondergronds 
aan te leggen. Niets staat in de weg om er morgen mee te beginnen. Sterker nog: innovatie op het 
gebied van ondergrondse aanleg van dit soort leidingen is speerpunt in het huidige beleid in Den 
Haag. Energy Valley zou dat moeten oppakken en een bijdrage moeten leveren aan de innovatie op 
dat gebied. Er gaat niets boven ondergronds Groningen! 
 
De heer Verhoef acht dit een prachtige stelling die in een luxe situatie waarin geld ruimschoots voor-
handen is, nastrevenswaardig is. Echter, ondergrondse leidingen zijn vaak vele malen duurder dan 
bovengrondse leidingen. De balans moet worden gevonden tussen kosten en opbrengsten. Als men 
de stelling zonder meer zou overnemen, zou dat in de praktijk heel veel meer geld gaan kosten. Het 
kan oplopen tot vier maal zo veel.  
 
De heer Giezen werpt tegen dat bijvoorbeeld ook bij duurzaam bouwen gesteld wordt dat de kosten 
veel hoger zijn. Ook bij de ter discussie staande stelling moet men zich niet laten misleiden door hoge-
re kosten.   
 
De heer Schaaphok (SUW) stelt dat het teveel van het goede is dat alles bovengronds gaat, maar 
heeft begrip voor het feit dat ondergrondse leidingen een kostbare zaak is.  
 
De heer Rijploeg (provincie) heeft voor de stelling gestemd. Binnen de Staten is al eens een confe-
rentie gehouden over het leggen van kabels over de zeebodem naar Holland. Dat was misschien wat 
te vroeg, maar het zou de toekomst moeten worden. Want het is heel goed denkbaar  dat wordt over-
geschakeld op gelijkstroom en dan kunnen de leidingen heel goed ondergronds lopen. Het tijdperk 
van Edison komt er weer aan. Gelijkstroom is ook duurzaam en de schakeltechniek wordt steeds be-
ter. Het zou de heer Rijploeg niet verbazen als het die kant op gaat.  
 
De heer Akerboom (RWE) is werktuigbouwkundige bij RWE en verklaart niet veel verstand te hebben 
van elektriciteit. Hij benadrukt dat het echt waar is dat ondergrondse aanleg van hoogspanningsleidin-
gen vele malen duurder is. Er zijn ondergronds brede straten nodig, want de kabels moeten een heel 
stuk uit elkaar liggen. Een en ander is gebleken bij de ondergrondse aanleg van leidingen van de 
Eemshaven naar Winsum. Op dit moment is het technisch nog te lastig en veel te duur. Misschien dat 
het in de toekomst wel mogelijk wordt, maar dat is nog onvoorspelbaar.  
 
De heer Stokroos (GSP) is het eens met het principe van de stelling. Bekeken moet worden of het 
ondergronds kan en maatschappelijk moet worden nagegaan of de aanleg financieel haalbaar is. Als 
de kosten te hoog zijn, zit er niets anders op de leidingen bovengronds aan te leggen.   
 
Resultaat tweede stemming:  
 
Eens:   57% 
Oneens:  43% 
 

 
Dhr. Beurskens meldt dat vanwege tijdgebrek en in afwijking van de tot nu toe gevolgde procedure 
slechts nog wordt gestemd over de volgende stellingen zonder dat discussie plaats zal vinden.   
 
Windenergie 
 
Als we kijken naar de huidige ontwikkelingen dan zien we dat de Eemshaven zeer in trek begint te 
komen als centrale plek voor aanvoer, transport en assemblage voor offshore windparken. Op land is 
er echter niet of nauwelijks uitbreidingsruimte. In de Eemshaven zelf en ten zuiden daarvan kunnen er 
nog molens bij, maar daarbuiten niet want dat tast de kwaliteit van het landschap teveel aan.  
 
Stelling 9 
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Bouw van windmolens moet geconcentreerd worden op 2 locaties, op en nabij de Eemshaven en bij 
Delfzijl. 
 
Eens:   61,9% 
Oneens:  38,1% 
 
Voorstander:  Jan Wigboldus (VGD) 
Tegenstander:  Hein Akerboom (RWE) 
 

 
Zoetwater 
 
Het weer verandert, daar zijn alle geleerden het zo langzamerhand over eens. Voor ons gebied bete-
kent dat soms periodes van grote droogte en dan weer van wateroverlast. Door de stijgende zeespie-
gel en de dalende bodem wordt het steeds lastiger om het water op zee te kunnen lozen. Ook vanwe-
ge de klimaatverandering  zullen we in ieder geval meer water op land moeten gaan bergen en vast-
houden. Dat kan grootschalig door grote spaarbekkens aan te leggen in de laagst gelegen delen van 
het gebied. Het kan ook kleinschalig door bestaande watergangen te verbreden en de daaraan gele-
gen laagten te benutten voor berging van water.   
 
Stelling 10 
 
We zetten in op kleinschalige waterberging, want grootschalige berging gaat ten koste van vruchtbare 
landbouwgrond en dat kunnen we ons niet veroorloven. 
 
Eens:   63,92% 
Oneens:  36,08% 
 
Voorstander: Evert Smink (Wierde en Dijk) 
Tegenstander:  Harry Ruben (waterschap Noorderzijlvest) 
 

 
Landelijk gebied 
  
Moeten we dat zoveel mogelijk in stand houden, is dat wat dit gebied juist zo aantrekkelijk maakt? 
Moeten we de landbouw koesteren en de ruimte geven voor bedrijfsvergroting en andere teelten, bij-
voorbeeld groene grondstoffen voor de door velen als zeer kansrijk omschreven biobased economy. 
Of geven de ontwikkeling van het toerisme meer ruimte of economische bedrijvigheid? 
 
Stelling 11 
 
Het landelijk gebied moet  onaangetast blijven met een centrale plaats voor de landbouw. Dus geen 
extra ruimte bieden voor andere functies zoals natuur, toerisme woningbouw en andere bedrijvigheid  
in het landelijk gebied.      
  
Eens:   18,81%  
Oneens:  81,19% 
 
Voorstander:  Annette van Velden (LTO-Noord)  
Tegenstander:  Ron van Gent (MKB)  
 

 
 
De heer Beurskens gaat tot slot na of de werkmethode met de stemkastjes goed heeft gewerkt en of 
deze methode voor herhaling vatbaar is. Het blijkt dat een ruime meerderheid (80,23%) vindt dat de 
methode goed is en dat deze voor herhaling vatbaar is 
 
Kort Intermezzo door Henk Puister, dichter en schrijver 
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3. Afsluiting 
 
De heer Moorlag meldt dat een aantal van de besproken stellingen verder behandeld worden door de 
daarvoor in aanmerking komende stuurgroepen. Er is een stuurgroep actief inzake woon- en leefbaar-
heidsplannen en een andere houdt zich bezig met economie en ecologie. De vraagstukken zullen 
daar verder worden uitgediept. De waarde van deze avond zit hem in de prikkels en de impulsen. De 
avond laat ook zien welke dilemma’s overwonnen moeten worden. Waar het gevoel worstelt – bijvoor-
beeld  bij de stelling of verpaupering geaccepteerd moet worden – wil niemand de morele verantwoor-
delijkheid nemen, maar de feitelijke ontwikkelingen zijn soms niet te ontkennen. Heel terecht wordt er 
vanuit de zaal gezegd dat men hier niet in kan berusten, maar wat is de maatvoering van de opgave? 
Wordt er voldoende bestuurlijke kracht ontwikkeld om voldoende middelen te verwerven om die drei-
ging af te wenden?  
 Ook bleek tijdens het debat dat de scherpte van de tegenstelling tussen de verschillende me-
ningen afnam. De uitersten kropen wat naar elkaar toe. In de Ontwikkelingsvisie zullen echter toch 
een aantal scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Ook is duidelijk dat alle vraagstukken zich niet 
eenduidig laten oplossen. Daarvoor is dus nog een fors debat te gaan. Uiteindelijk zal er een samen-
hangend verhaal gepresenteerd moeten worden dat op voldoende draagvlak kan rekenen. Dat wordt 
nog een moeilijke opgave. Om Henk Puister te citeren: wordt het een spiksplinternieuwe auto of een 
krakkemikkig exemplaar met blikken knakworst die overtijd zijn?  
Dat laatste behoort niet tot de ambitie van de stuurgroep Ontwikkelingsvisie, maar het zal een product 
worden met keuzes die veel debat zullen opleveren binnen de stuurgroepen en de projectgroepen 
zelf. Uiteindelijk zal een samenhangend verhaal gepresenteerd moeten worden aan de Staten en de 
Raden van de gemeenten en het AB van de waterschappen. Er is nog veel werk te verrichten tot me-
dio 2012. Tussentijds zal men op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen in het proces. Er 
is op deze avond nadrukkelijk voor gekozen om de hoeveelheid informatie beperkt te houden en ruim-
te te bieden voor het geven van meningen en het kort en puntig debatteren en dat lukt dus heel goed 
met die stemkastjes en de stellingen.  

De heer Moorlag dankt de aanwezigen voor de grote opkomst en hun inbreng. Dat maakt 
zichtbaar waar de dilemma’s liggen. Vermoedelijk zal in de loop van februari opnieuw een avond wor-
den georganiseerd als stap op weg naar de gemeenschappelijke Ontwikkelingsvisie. De heer Moorlag 
hoopt dat de reis daarnaar toe voorspoedig zal verlopen en op een goede manier kan worden afge-
rond. Daarna is er nog een heel proces te gaan in Raden en Staten, want daar ligt uiteindelijk de de-
mocratische legitimatie van de gemaakte keuzes.  
 
  

 
 


