
 
Impressies uit de workshops Ontwikkelingsvisie, Wonen en 
leefbaarheid en Economie op 15 maart 2012 in Hotel Spoorzicht 
Loppersum      
 

 
 
 
 
                                         Ontwikkelingsvisie: Landelijk gebied. 
 

1. Kustverdediging: gebied tussen de Eemshaven en Delfzijl 
 

 
Dilemma: Kiezen we voor de 
traditionele werkwijze van 
dijkverhoging in combinatie 
met een slaperdijk in het 
binnenland of gaan we voor 
een innovatieve verbrede 
kustverdediging (zeewaarts 
vooroever aanleggen in vorm 
van kwelders; stabiliteit 
huidige kering vergroten; 
tweede dijk kort achter 
huidige kering; gebied 
tussen de dijken op termijn 
als intergetijdegebied 
inrichten) 
 
 

Discussie: 

• Geen eenduidige voorkeur; meningen ruwweg 50-50 verdeeld 

• Combineer de verbrede dijk met andere functies: recreatie en toerisme; 

• Doe het zeewaarts want de landbouw heeft de kostbare grond keihard nodig; begin met 
vooroever 

• Zoute kwel en brakwater tegengaan, want strijdig met de landbouwfunctie 

• Spijksterstrand wenkend perspectief? 

• Veiligheid moet vooropstaan; denk aan extra bescherming kwetsbare locaties industrie en 
gaslocaties.  



• Beoordeel plan Menkema (houdt de aanleg van een dam in tussen Nederland en 
Duitsland waarmee het estuarium wordt afgesloten) op zijn merites 

• Verbrede kustverdediging met een intergetijdegebied tussen de beide dijken draagt bij 
aan herstel Eems-Dollard en geeft water meer ruimte 

• Model verbrede kustverdediging is een groeimodel en biedt meer flexibiliteit om mee te 
bewegen met de stijging van de zeespiegel 

 
2. Landbouw 
 

 
 
 
 
Dilemma: grootschalige landbouw 
overal de ruimte bieden of moeten 
we er (in bepaalde regio’s) 
grenzen aan stellen? Landbouw 
als voedselproducent of producent 
van groene grondstoffen voor de 
industrie? 
 
 
 
 
 

 
Discussie: 

• De landbouw is sterk (niet afhankelijk van subsidies), kennisintensief met 
kapitaalsintensieve teelten. Wees daar zuinig op en faciliteer dat maximaal.  

• Landbouw is kampioen op de km2 (opbrengsten/ha) en dat moet zo blijven 

• Landbouw wel verduurzamen: precisiebemesting; druppelirrigatie; waterbesparing 

• Landbouw primair voedselproducent; de reststoffen heeft de landbouw zelf nodig voor 
op peil houden bodemvruchtbaarheid; Als de energieprijzen fors gaan stijgen dan kan 
dit wel veranderen 

• Europees landbouwbeleid van beperkte invloed in dit gebied. De markt bepaald de 
teeltkeuzes. 

• Behoud IJsselmeerwater is cruciaal voor behoud/uitbreiding groenteteelt (uien, peen 
e.d). Meer vasthouden van water in gebied ook in de vorm van spaarbekkens wel 
noodzakelijk 

 
                                               Ontwikkelingsvisie: Economie en Ecologie in balans 
 

 
 
 
 
 
 
Dilemma: is een keus tussen 
economie en ecologie nodig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Discussie: 

• Meer economie en meer ecologie kan; vaargeul wel heikel punt: hoge kosten baggeren; zijn 
andere baggertechnieken minder schadelijk: kan bagger ook hergebruikt worden voor 
kustverdediging of natuurherstel (kwelders)? 

• De ontstane dialoog tussen bedrijfsleven, NMO’s en overheden wordt als winst gezien;  

• Het is gerechtvaardigd om eisen te stellen aan bedrijfsleven en van hun een financiële 
bijdrage te vragen voor herstel estuarium (‘maatschappelijk ondernemen’). Dat levert ze 
draagvlak en minder gerechtelijke procedures op 

• Is herstel van het estuarium nog wel realistisch? Zo niet, geef plan Menkema dam dan 
serieuze aandacht, inclusief energieopwekking op basis van de getijdewerking; 

• Dichtslibben van de ‘bocht van Watum’ biedt weer nieuwe kansen (dus niet alleen als 
probleem zien) 

• Doe het met Duitsland: herstel estuarium is zonder samenhangend pakket van 
herstelmaatregelen in beide landen niet mogelijk en beide hebben er belang bij 

• De Eems heeft vooral een economische waarde, dus ga er dan ook zo mee om 

• Welke instrumenten heeft de overheid eigenlijk om meer economie en meer ecologie te 
bereiken? 

 
 
                                             Ontwikkelingsvisie: Energie 
 

 
 
 
 
Dilemma: wel/niet meer 
elektriciteitsproductie door grote 
energiecentrales; wel/niet meer wind op 
land; wel/niet meer 
hoogspanningsmasten bovengronds 
 
 
 
 
 
 
 

Discussie: 

• Meer wind in combinatie met fossiele energieopwekking is een goede, stabiele basis; Benut 
verder potenties van getijde-energie; geothermie; groen gas en offshore wind. Waar ruimte 
voor gasopslag? 

• Offshore wind is wenselijk, zowel vanuit landschappelijk oogpunt (horizon op land blijft 
schoon) als vanuit werkgelegenheidsmogelijkheden (innovatief, arbeidsintensief). 

• Zorgen over inpasbaarheid van grootschalige windparken in het landschap. Is het 
grensgebied met Duitsland een geschikte plek? 

• Durf koploper te zijn op energiegebied 

• Geen ruimte bieden voor een kerncentrale 

• Dilemma hangt samen met een afweging tussen de lusten en de lasten van grootschalige 
energieopwekking voor de regio. Wat is de meerwaarde voor het gebied van het concept 
“energyport” en meer elektriciteitsproductie? 

o Meer bedrijvigheid en werkgelegenheid 
o Meer kennis  
o Meer investeringen 

• Zorgen over de combinatie van grootschalige (fossiele) elektriciteitsproductie met het beeld 
van de groene, aantrekkelijke regio die je wilt zijn.  Schrik je mogelijke bezoekers en nieuwe 
vestigers hier niet mee af? 

• Zet volop in op decentrale opwekking: biogas, wind (kleine molens) en zon (idee: zonnecellen 
op zuidzijde zeedijken). Streef naar 14% duurzaam in 2030 en accepteer de ruimtelijke 
gevolgen. Vraag is echter of het streefgetal van 14% duurzame opwekking in 2030 met alleen 



decentrale opwekking gehaald kan worden. Hebben we wel genoeg biomassa voorhanden 
(landbouw heeft dat zelf vooral nodig) en is aanvoer daarvan in grote hoeveelheden wel 
duurzaam?  

• Conventionele centrales hebben we al genoeg; stimuleer energiecoöperaties.  

• Meer hoogspanningsmasten: maatwerk passend binnen totaal visie; horizon moet schoon 
blijven;  streef naar bundeling; denk aan relatie met (europees) grid op zee 

• Werk nog meer samen met Duitsland: kennis; techniek 
 
                                     Economie, Arbeidsmarkt en Infrastructuur: Infrastructuur 

 
 
 
 
 
 
 
Dilemma: Wat zijn de infrastructurele 
prioriteiten van de regio gezien de 
beperkte financiële middelen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussie: 

• Iedere groep eens met prioriteit verdubbeling N33 tot Appingedam; deel erna in ieder geval 
100km weg van maken 

• Meningen verdeeld als het gaat om keuze voor verdubbelen 2
e
 deel N33 en N46 verbeteren. 

2
e
 deel krijgt vooral een functie voor het vrachtverkeer. Als het lukt om het vrachtverkeer 

zoveel mogelijk over de verdubbelde N33 te krijgen, houdt de N46 vooral een functie voor het 
personenvervoer. Staat tegenover dat verbetering N46 ruimtelijk eenvoudiger is en 
goedkoper. 

• Wat levert verbetering N46 op als de situatie bij de stad voorlopig niet verandert? Kijk daarom 
ook naar andere aansluiting van N46 op A7 bij Groningen 

• Het haventerrrein verdient optimale ontsluiting via weg, spoor en water 

• Meer aandacht voor duurzaam transport nodig vanwege brandstofkosten: via water bij Delfzijl 
(versnelde verbetering zeesluis nodig) en spoor is goedkoper dan wegtransport. We hebben 
goede spoorverbinding richting Hannover nodig en van Veendam naar Delfzijl/Eemshaven 
langs de N33. Ook personenspoor Rodeschool doortrekken naar Eemshaven, AGM wil 
daaraan financieel bijdragen.  

• Elke goederenstroom heeft eigen optimale infrastructuur. Werk dat verder uit. 
 
                         Economie, Arbeidsmarkt en Infrastructuur: Havenvisie 

                             



De workshop over de Havenvisie gaf een update van actuele ontwikkelingen in de havens en de 
achtergronden ervan. Wat betekent dat de ligging aan Werelderfgoed, dat geeft verplichtingen hoe je 
ermee omgaat: opstellen van de groene Havenvisie 2030. Tevens is de aanpak hoe daar toe te 
komen toegelicht.  
 
 
Economie, Arbeidsmarkt en Infrastructuur: integrale werkgeversbenadering (arbeidsmarkt) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dilemma: Hoe zorgen we voor goede 
aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 
op arbeidsvraag vanuit de economie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Discussie: 

• Bewustwording ondernemers over problematiek vergrijzing en ontgroening hard nodig; zeker 
in detailhandel probleem 

 

• Denk ook aan  stageplaatsen bij zzp’rs (let wel op accreditatie) 
 

 

• Werk met 1 accountmanager: de behoefte bij de ondernemers ophalen; slogan zou moeten 
zijn: samen werken aan de oplossing van uw probleem 

 

• bedrijfsverenigingen en scholen moeten elkaar meer opzoeken. Breng partijen samen 
 

 

• In 2030 is 70% werk voor techneuten: hoe gaan we daar in voorzien? Zij-instromers? 
Voorkom uitval op basisscholen; Meer aandacht aan vakopleidingen in MBO+ 

 

• Ook in de  zorgsector in 2030 groot arbeidstekort en vraagt ander soort werknemer dan nu, 
dus opleidingen daarop aanpassen; start gildeproject met herintreders (leerling-meester 
opzet) 

 
 

• Onderwijs nog teveel geënt op vroeger; nu veel meer vraag naar bedrijfsmatige opleidingen 
 
 
       



Impressies uit de Workshop Woon- en Leefbaarheidplan  

 
 

 
 

In vijf verschillende discussiegroepen is gediscussieerd over de volgende vragen:  

• Zijn dit de (juiste) dilemma’s 

• Welke van de dilemma’s vindt u het belangrijkst? 

• Welke toekomstbeelden (en ingrediënten ervan) spreken aan en welke niet?  

                                                            Algemeen 
 

- Je moet investeren in mensen (bv. sociale werkplaatsen); Houdt de regio aantrekkelijk met het 
oog op werkgelegenheid 

 
- Tradities doorbreken en openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën.  

 
- De nadruk ligt teveel op vergrijzing, denk na over hoe je de vergroening tot stand brengt. 

 
- Er is veel te weinig geld. Alleen investeren in robuuste structuur. 

 
- We doen veel te krampachtig over krimp, we zetten veel te eenvoudig allerlei voorzieningen 

aan de kant. 
 

- Twijfel tussen maakbaarheid en regisseren of anderzijds bewoners tarten om hun eigen 
woonomgeving ter hand te nemen. 

 
- Is hetgeen we nu gezien hebben niet teveel een “aanbodmodel”? Is er echt wel vraag naar? 

De stad Groningen blijft namelijk altijd trekken 
 

- Hoe vrij ben je eigenlijk in je handelen? Je moet in ieder geval dromen over wat je wilt. 
Koppelen aan realiteit en beschikbare ruimte. 



                                                                 Wonen 

                            
- Corporaties trekken zich terug uit de kleine kernen, gaten vullen is niet interessant.  

Doen nog wel onderhoud/renovatie, maar niet totale nieuwbouw 
- Kleine kernen moeten wel perspectief hebben en willen geen tweede Ganzedijk worden. Dat 

zorgt voor veel onrust. Duidelijkheid, aandacht en goed beheer is het credo. Mensen worden 
weer meer verantwoordelijk voor hun eigen woning en woonomgeving.  

- De kracht van de dorpen zit in de netwerken 
- Voorzieningen niet bepalend voor waar mensen wonen (zijn gewend te reizen). Dit geldt niet 

voor autochtone bewoners, niet iedereen heeft een keuze. 
- Concentratie aandacht op de stedelijke centra en 2 centrumdorpen (Middelstum en 

Loppersum): transformatieopgave en nieuwbouw. 
 

                                                                 Detailhandel- niet dagelijks 

                                              
- Concentratie in de regionale centra, mensen zijn gewend om te reizen. 
- Je moet concentreren anders verdwijnt het helemaal. 
- Niet dagelijkse voorzieningen in de regio zijn minder belangrijk. Men gaat al naar de stad voor 

diverse detailhandelsvoorzieningen. Misschien zijn de voorzieningen op dit gebied in de regio 
wel ten dode opgeschreven. Maar winkels als Blokker en Hema moeten wel in de grotere 
dorpen blijven.  

 
                                                                 Detailhandel-dagelijks 

                                       
- Zes centrumdorpen is teveel. 
- Directe levensmiddelen waarschijnlijk wel in centrumdorpen, maar supermarkten bepalen (wij 

zijn volgend). 
- Er wordt zorg uitgesproken voor de beperking van het aantal vierkante meters 

winkeloppervlak. Hiermee wordt de bedrijvigheid in de kleine dorpen beperkt. 



- Voor kleinschalige, bijzondere detailhandel wel plaats in centrumdorpen of woondorpen plus. 
Denk aan winkel in Woldendorp bemand door mensen met PGB of winkel in Oostwold waar 
de dorpsbewoners allemaal aandeelhouder zijn (Eu 90,-) 

- Verenigingen (muziek, sport) belangrijker voor woonkwaliteit dan voorzieningen. 

    Zorg-voorzieningen 

 

       
 

- Specialistische zorg concentreren in Appingedam-Delfzijl 
- Bij combinaties tussen zorg en corporaties moeten beide partijen het risico dragen, dus 

contractlengte moet gelijk zijn aan afschrijvingstermijn. 
 
 

Zorg-wonen 

                                            
- Zorgwonen in de wijken/dorpen behouden, bestaande woningen aanpassen. Het is belangrijk 

dat de bevolkingssamenstelling gevarieerd en gedifferentieerd blijft in alle kernen. Sociale 
structuur is belangrijk. Informele zorg gaat beter in kleinere kernen, dat pleit voor een 
gedeconcentreerd model  

- de bedreiging zit in welzijn; uitdaging tot behoud eigen sociale omgeving, dit houdt zorg langer 
buiten de deur  

- De spanning tussen het bieden van mantelzorg en het moeten genereren van inkomen wordt 
gevoeld. De verwachting is dat de zorgvraag toeneemt en dat de zorg door de directe 
omgeving geleverd moet worden. Ook dat de mantelzorg uit de groep met gepensioneerden 
moet komen. 

- Door opheffing van verzorgingshuizen  wordt er meer extramuraal gewoond met thuiszorg. 
- Er moet gezocht worden naar betaalbare modellen die een maximale kwaliteit van leven 

garanderen, daarbij is aan enige  vorm van concentratie niet te ontkomen, er moet  een goed 
uitgewerkte balans tussen kwalitatief goede zorg extramuraal en intramuraal ontstaan.  

- de mentaliteit verandert, de jongere oudere zal eerder zelf verhuizen naar een 
levensloopbestendige woning in een regionaal centrum of centrumdorp 

- wat willen bewoners zelf? als zorg wordt aangeboden is er ook vraag naar woningen (vorm 
van marktwerking) 

- Zorg-ict heeft de toekomst. 
- Extramuraal wonen met thuiszorg is de toekomst. Er is een autonome tendens tot 

concentratie maar verplaatsen van deze vraag naar de centrumdorpen is niet haalbaar.  



- Zorgt men voor elkaar in de dorpen? Ja dit gebeurt wel vaak, maar dit is niet een 
vanzelfsprekendheid. Dit bevestigt dat enige concentratie in het zorg wonen nodig is. 
Sommige mensen kunnen door mantelzorg en burenhulp nog heel lang thuis blijven wonen. 
Er ontstaat een discussie over de noodzaak om ouderen te laten verhuizen aangezien slechts 
een beperkt deel van de ouderen, 5%, is aangewezen op zorg. De verwachting is dat ouderen 
hun dorp niet willen verlaten en zolang mogelijk zorg in hun eigen dorp willen ontvangen. 

Bereikbaarheid 

 

      
 

- de kaartjes tonen een ‘scheiding’ tussen noord en zuid, de dwarsverbanden tussen de centra 
voor de regio missen. het gebied functioneert niet als geheel 

- weinig gebruik van binnenwegen 
te weinig gebruik van OV maakt lijnen niet exploiteerbaar en deze zullen dan ook vervallen 

- ouderen zijn aangewezen op hulp; wmo-pashouders gaan met een taxi 
- verplicht alternatieven bedenken: de gele schoolbus 
- Niet de voorzieningen  zijn belangrijk maar de bereikbaarheid van voorzieningen is  van 

belang (nota “Bedreigd bestaan”) . Bereikbaarheid moet breed worden gezien. Niet alleen met 
het oog op mogelijkheden voor mobiliteit maar ook bijv. glasvezel voor internet. Er  wordt nog 
eens gewezen op het belang van een rechtstreekse verbinding met Duitsland. 

- Men wil met name snel in de stad kunnen zijn.  De stad Groningen blijft namelijk altijd trekken. 
- Men is steeds sterker afhankelijk van de eigen auto. De bussen rijden steeds minder. Het is 

belangrijk dat de bereikbaarheid lokaal ook goed is georganiseerd, bijvoorbeeld met 
vrijwilligersbusjes. 

- Er is veel toename van mobiliteit. Waar werkgelegenheid is gaan mensen wonen. Bedrijven 
zitten in de stad, het wonen gebeurt in de regio. Tot in welke haarvaten blijf je bereikbaar? 

     Stedelijk gebied 

                                                                         
- Geografische ligging Appingedam-Delfzijl niet ideaal (aan één kant zee). Dit betekent dat het 

nooit op zal kunnen tegen Groningen en in die zin moeilijk om regionale functie in de toekomst 
vast te houden. Mensen uit Eemsmond en Loppersum zijn (onderweg naar werk) gericht op 
Ten Boer, Bedum en Groningen 



- Appingedam-Delfzijl moet gezien worden als één stedelijk gebied, welke vooral voor de 
directe omgeving grote betekenis heeft;  ook qua sloop en nieuwbouw zien als 1 gebied, de 
animositeit er uit halen (het sentiment slijt al); géén “Einwohner-kannibalismus”  

- Wat betekent de dubbelstad Appingedam-Delfzijl voor het landelijk gebied? 
- Mensen uit Eemsmond en Loppersum zijn (onderweg naar werk) gericht op Ten Boer, Bedum 

en Groningen 
- Weinig steun voor de optie ‘troef Appingedam’, de optie uit het pact. 

                                                             Landelijk gebied 

 
- Recreatie /ecologie mist als schuifje -> dit is de basis waarom mensen ergens willen wonen. 
- Denk ook aan de balans tussen economie en ecologie 
- Het Oldambtmeer werd als voorbeeld aangehaald 
- Kansen voor recreatie beter benutten 
- Het landelijk gebied krijgt weinig aandacht in de scenario’s. Het gaat hierbij niet om de kleine 

dorpen, maar om de agrarische bebouwing en het landschap. Hier liggen kansen, bijvoorbeeld 
rondom vrijkomende agrarische bebouwing. Ook kleinschalige zorgverlening zou hierin 
mogelijk zijn. Hierbij is het belangrijk dat de gemeenten flexibel zijn, veel zaken zijn 
dichtgeregeld en hiermee worden initiatieven onderdrukt. 

 

De testbeelden 

 

• Centra voor de regio. 

- In Uithuizen doet zich deze ontwikkeling al voor. In Appingdam/Delfzijl nog niet zo. Als je deze 

inzet niet kiest is er sprake van een automatische uitstroom van voorzieningen naar 

Groningen. Via dit model zijn de zorgvoorzieningen voor de toekomst het best geborgd. Je 

beperkt de krimp door betere voorzieningen. 

- Er is niet te sturen. Mensen zullen vooral hun oude patronen blijven volgen. Ze zoeken zelf 

voor oplossingen en kiezen ook zelf.  

Centra voor de regio         Dorps wonen tussen centra                      Centrumdorpen in cluster 



- Wanneer je geen keuzes maakt zal het proces zich zelf voltrekken en ontvolkt het platteland.  

Kies niet voor alles maar voor een paar dorpen 

- Dorpen worden kleiner, de voorzieningen concentreren zich in de centra. Dat mensen willen 
verhuizen naar de centra is heel logisch. De centra kunnen voorzieningen leveren voor de 
regio. 

  
- Maak de centra sterk om ook de regio in stand te houden. 

• Dorps wonen tussen centra 

- Hierbij ontstaan zeker problemen mbt betaalbaarheid van het wonen (corporaties). Voor de 

betaalbaarheid voor de voorzieningen is dit model gunstiger.  

- Het dorps wonen moet gefaciliteerd  (infrastructuur) worden door bereikbaarheid.  

 

- Dit beeld spreekt aan maar is niet haalbaar, wonen met zorg is hier te kleinschalig.  

 

- Voorzieningen concentreren in regionale centra en inzetten op wonen in de dorpen. Tot op 

zekere hoogte kan dit, hier is het te ver doorgevoerd. 

- Mensen gedragen zich zoals ze zich gedragen. Dit beeld komt daar het meeste mee overeen. 

Mensen kunnen hier ook zolang mogelijk blijven wonen. 

• Centrumdorpen in dorpsclusters 

- Heeft zeker aantrekkelijke elementen, meer spreiding van voorzieningen over het hele gebied; 

wat dichter bij de mensen. Topvoorzieningen dreigen echter  te verdwijnen uit de regio.  

- Dit testbeeld spreekt aan omdat de bewoners het meest te kiezen hebben. 

- In deze optie ligt alles nog binnen bereik. De stad Groningen is de spin in het web. 

- De elektrische fiets is de oplossing voor dit testbeeld.  

- Wanneer deze variant betekent dat de centra niet meer compleet zijn moet er iets gebeuren. 

Er zullen specialistische centra ontstaan. Het initiatief van de outlet aan de A7 wordt 

genoemd. Zo’n initiatief als dit kan mensen naar de regio trekken. 

- Diensten zijn goed decentraal aan te bieden. Zorg wordt door Thuiszorgorganisaties vanaf de 

keukentafel aangeboden.  

- Zes centrumdorpen op peil houden  is teveel. 

             


