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Inleiding en leeswijzer 
 
In opdracht van de gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum voeren de colleges van 
BenW van deze drie gemeenten een onderzoek uit naar de bestuurlijke toekomst van de 
DAL-gemeenten. De colleges van B&W hebben hiervoor een Stuurgroep DAL-samenwerking 
ingesteld, bestaande uit de burgemeesters en secretarissen van de DAL-gemeenten. De gemeenten 
Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond zijn een herindelingsproces gestart (van BMWE-
gemeenten naar gemeente ‘Het Hogeland’) en ook in andere delen van de provincie Groningen is 
opschaling van gemeenten aan de orde. Dit veranderende bestuurlijk landschap zorgt ervoor dat de 
DAL-gemeenten een vorm willen vinden, waarbinnen zij zelfbewust en krachtig kunnen inspelen op 
de regionale opgaven, in staat zijn flexibel om te gaan met snel veranderende omstandigheden en 
nieuwe ontwikkelingen en verbindingen kunnen leggen tussen verschillende partijen in de 
samenleving. Hierbij is voor alle drie de gemeenteraden de vraag relevant wat het verschil in 
perspectief is ten opzichte van eerdere voorkeursvarianten. Delfzijl en Loppersum hebben eerder 
een voorkeur uitgesproken voor de DEAL-variant. De eerdere voorkeur van Appingedam betrof de 
G7-variant1.  
 
Voor het vervolgproces is uitgegaan van een twee-sporenaanpak. Het eerste spoor heeft betrekking 
op het voorsorteren op besluitvorming in de gemeenteraden over de bestuurlijke toekomst van de 
DAL-regio. In het kader van het eerste spoor zijn drie opdrachten geformuleerd:  

 Stel een strategische agenda op voor de DAL-gemeenten voor de komende decennia. 

 Maak inzichtelijk hoe overheidsnabijheid (en burgerparticipatie) te organiseren, waarbij de 
eigen gemeentelijke ervaringen en de voor burgers en organisaties vertrouwde mechanismen 
zijn geborgd. 

 Herijk de financiële positie van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. 
 
Het tweede spoor betreft de uitwerking van de samenwerking met de nieuwe gemeente 
Het Hogeland en de overige samenwerkingsverbanden. 
 
In deze notitie zijn de uitkomsten van deze verkenning beschreven. In paragraaf 1 zijn de 
onderzoeksresultaten van het eerste spoor samengevat, waarbij is weergegeven wat de mogelijke 
meerwaarde is van een eventuele herindeling en met welke aandachtspunten rekening gehouden 
moet worden. In paragraaf 2 komt de samenwerking in DAL-verband aan de orde, binnen de 
DAL-regio en met de nieuwe gemeente ‘Het Hogeland’ en met andere samenwerkingsverbanden 
(spoor 2). De slotparagraaf (paragraaf 3) bevat een voorzet voor een toets van een eventuele 
herindeling naar een DAL-gemeente aan het herindelingskader van het Ministerie van BZK, aangevuld 
met het beleid van de provincie Groningen.  
 
Een nadere toelichting op de voorgeschiedenis en de aanleiding voor deze verkenning is als bijlage 4 
opgenomen. De onderliggende rapportages en onderzoeksresultaten zijn eveneens als bijlagen 
bijgevoegd. 
 

 

  

                                                           
1
 De G7-variant betrof een mogelijke herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, 

Delfzijl, Appingedam en Loppersum.  
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1. Hoofdlijn onderzoeksresultaten 
 
In deze paragraaf zijn de hoofdpunten uit de drie onderzoeken samengevat (spoor 1). 
Achtereenvolgens komen hierna de resultaten van de onderzoeken naar de volgende onderwerpen 
aan bod:  
a. Strategische agenda voor DAL-gemeenten voor komende decennia. 
b. Organisatie overheidsnabijheid (en burgerparticipatie) met borging van eigen gemeentelijke 

ervaringen en voor burgers en organisaties vertrouwde mechanismen. 
c. Herijking van de financiële positie van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. 
 
Daarbij is voor elk onderdeel aangegeven wat de mogelijke meerwaarde van een eventuele 
herindeling is en met welke aandachtspunten rekening moet worden gehouden.  
 

1.1 Strategische agenda DAL-gemeenten  
 
Drie perspectieven voor vormgeving toekomst DAL-regio 
De strategische agenda ‘De poort van Eems en Dollard’ (juli 2017) onderscheidt drie perspectieven, 
te weten: 
1. Landschap: ‘Het land en water dat ons draagt, omringt en verbindt’. 
2. Zelfredzaamheid: ‘Hoe wij samen leven, meedoen en samen werken’. 
3. Leefbaarheid: ‘Wonen en zorgen, in een hechte leefomgeving’. 
 
Voor elk perspectief is in de strategische agenda uitgewerkt wat het gebiedsgegeven is (de huidige 
situatie), wat het beoogde gebiedsresultaat is (de ‘stip aan de horizon’) en wat de gebiedsopgaven 
zijn om te komen van gebiedsgegeven naar gebiedsresultaat. 
 
Verbinding en prioritering perspectieven  Vijf urgente maatschappelijke uitdagingen  
Uit het aanbrengen van samenhang tussen de perspectieven en prioritaire gebiedsopgaven komen 
vijf urgente maatschappelijke uitdagingen naar voren. Dit zijn uitdagingen die door de DAL-regio met 
voorrang kunnen of moeten worden opgepakt, namelijk:  
1. Aardbevingen de baas 
2. Meer mensen aan het werk 
3. Voorbereid op minder mensen en het binden van jongeren 
4. Toekomstbestendige zorg en ondersteuning 
5. Verduurzamen van de energiebehoefte 
 
Deze vijf uitdagingen zijn hierna kort nader toegelicht.  
 
Aardbevingen de baas. De aanpak om de gevolgen van de aardbevingen te beperken, moet krachtig 
worden voortgezet. Een eventueel nieuw te vormen gemeente moet zich sterk maken voor de 
belangen van haar inwoners die de gevolgen van de bevingen ondervinden. Het gaat hierbij om het 
treffend verwoorden van het gevoel van onveiligheid en de ervaren onrechtvaardigheid in het 
gebied, het bevorderen van een adequate en meer voortvarende afhandeling van schademeldingen, 
het aan de orde stellen van de sociaal-maatschappelijke gevolgen (inclusief de gezondheidsklachten 
van inwoners, ten gevolge van de aanhoudende onzekerheid van risico's en langslepende afwikkeling 
van individuele schadedossiers) en het hand in hand laten gaan van de versterkingsoperatie met 
verduurzaming van het vastgoed en het erfgoed, en het benutten van kansen op het terrein van 
werkgelegenheid voor onze inwoners.  
 
De aanpak van de nadelige gevolgen van de gaswinning en het realiseren van synergievoordelen 
vragen niet zozeer om specifiek beleid. Het gaat erom de impact van de gaswinning op alle terreinen 
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in beeld te brengen en het onderwerp een passende plek te geven in alle relevante beleidsterreinen, 
van veiligheid, wonen, zorg en leefbaarheid tot onderwijs, economie en werkgelegenheid, en van 
verduurzaming tot cultureel erfgoed. Zo vormen de nadelige gevolgen en de mogelijke 
synergiekansen van de gaswinning een kaderstellende rode draad in al ons beleid, op basis waarvan 
we assertief omgaan met nadelige gevolgen en proactief synergievoordelen benutten.  
 

 
 
Meer mensen aan het werk. De inzet op passend werk staat hoog op de maatschappelijke, politieke 
en economische agenda. Dit betekent onder andere, in samenwerking met ondernemers en 
onderwijsinstellingen, het oplossen van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 
Dat vraagt om excellent onderwijs, zowel voor (om)scholing van jongeren als voor (bij)scholing van 
volwassenen, vanuit de gedachte van ‘een leven lang leren’, toeleiding naar ander/nieuw werk, en de 
aansluiting vinden op de banen die in de regio beschikbaar zijn. Zo kan de arbeidspopulatie worden 
vergroot. Daarnaast is het van belang meer nieuwe arbeidsplaatsen op mbo-niveaus twee en drie te 
realiseren, en de banenafspraken te implementeren. De werkgelegenheid die nodig is voor de 
versterkingsoperatie biedt hiervoor mogelijkheden.  
 
Voorbereid op minder mensen en het binden van jongeren. De daling van het aantal inwoners en de 
verandering van de bevolkingssamenstelling (meer ouderen, minder jongeren) raakt het gebied op 
allerlei aspecten. De ontwikkeling is niet nieuw, en zal zich in de komende jaren voortzetten. De 
DAL-regio erkent de consequenties van de demografische veranderingen, acteert visionair en 
duurzaam en zet zich – in co-creatie met bewoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke 
organisaties – in op een hoogwaardige woon- en leefomgeving. Tegelijkertijd worden positieve 
aangrijpingspunten van demografische veranderingen benut. Daarbij is de inzet gericht op het 
binden van jongeren, en het realiseren van duurzame, georganiseerde voorzieningen, met aandacht 
voor maatwerk en bereikbaarheid. De middelen voor de versterkingsoperatie worden als katalysator 
benut voor de aanpak en verduurzaming van vastgoed, in combinatie met herinrichting van de 
openbare ruimte en met aandacht voor verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.  
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Toekomstbestendige zorg en ondersteuning. Uit gezondheidsrapportages blijkt dat de DAL-regio 
kwetsbaar is. De lage sociaaleconomische status correleert met een verhoging van de 
gezondheidsklachten. Net als in andere delen van ons land, kan de toename van ouderen in de 
DAL-regio leiden tot een relatief hogere hulpvraag. Het transformeren van de zorg, hulp en 
ondersteuning onder deze condities is een zware opgave, waar de betrokken gemeenten al volop 
mee aan de slag zijn. De transformatie van de zorg staat reeds hoog op de politiek-bestuurlijke 
agenda. Op basis van deze agenda wordt volop werk gemaakt van zaken als: preventie, vroege 
interventie, versterken van informele netwerken, verandering van het zorglandschap 
(zorgaanbieders) en nieuwe arrangementen in zorg en verblijf. 
 
Verduurzamen van de energiebehoefte. In het gebied is verduurzaming een thema van het heden. 
Voor het gebied zijn belangrijke besluiten genomen met betrekking tot duurzame energie (wind-, 
zonne- en bio-energie).  Het aantal investeringen in eigen energiecoöperaties, -voorzieningen, zonne- 
en windenergie is fors toegenomen. De samenwerking met (nieuwe) buurgemeenten is noodzakelijk, 
evenals samenwerking in de hele provincie, nationaal en met de Duitse buren. Het gebied profileert 
zich met recht als ‘Energy Valley’2. Wanneer bedrijven juist dit gebied opzoeken vanwege de groene 
synergie met andere bedrijven, accelereert de spin-off. De vervuiling wordt tegengegaan, de 
economie en werkgelegenheid aangewakkerd.  
 
Mogelijke meerwaarde van strategische agenda voor heringedeelde gemeente 
De strategische agenda licht nader toe dat op de volgende onderwerpen een heringedeelde 
gemeente meerwaarde kan hebben: 
 

 Concrete ontwikkelagenda en handelingsperspectief voor DAL-gemeente: De combinatie van 
de vijf urgente maatschappelijke uitdagingen biedt de basis voor een concrete 
ontwikkelagenda voor een te vormen DAL-gemeente. Deze vijf uitdagingen bevatten 
elementen die elkaar onderling goed kunnen versterken wanneer deze in samenhang worden 
opgepakt. Zo kunnen mogelijke nadelige effecten van de ene ontwikkeling worden 
ondervangen in combinatie met de aanpak van een ander vraagstuk. Een concrete inhoudelijke 
agenda genereert ook positieve energie binnen een nieuw te vormen gemeente, wanneer er 
handelingsperspectief is voor het aanpakken van concrete vraagstukken.  

 

 Kracht van bestuur: Het schaalniveau van een DAL-gemeente sluit beter aan op het 
schaalniveau van de urgente maatschappelijke uitdagingen. In plaats van drie individuele 
gemeenten, is de nieuwe gemeente aan zet. Dat zorgt voor een betere strategische 
positionering.  

 

 Meer invloed en slagkracht in grotere samenwerkingsverbanden: Een nieuwe gemeente van 
circa 50.000 inwoners zal in staat zijn een groot aantal operationele en beleidsmatige taken 
zelfstandig uit te voeren (zie ook paragraaf 2). Tegelijkertijd blijft samenwerking met 
buurgemeenten, aangrenzende regio’s en de provincie noodzakelijk omdat bepaalde 
strategische opgaven zich afspelen op een schaalniveau dat de DAL-regio overstijgt. Een 
gemeentelijke herindeling leidt doorgaans tot andere verhoudingen in de 
samenwerkingsverbanden. Minder deelnemers die zich evenwichtiger tot elkaar verhouden. 
Dat zorgt ervoor dat invloed en slagkracht in de samenwerking toenemen. 

 

                                                           
2 Energy Valley = Provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de kop van Noord – Holland. 
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 Kwaliteit van dienstverlening: Met de herindeling ontstaat een meer robuuste ambtelijke 
organisatie, die kwalitatief beter is toegerust om de opgaven waar de DAL-regio voor staat, 
aan te pakken. Een nieuwe gemeente zoekt en creëert mogelijkheden voor een toegankelijke, 
gebruiksvriendelijke en goed functionerende (digitale) dienstverlening. 

 

 Minder kwetsbare ambtelijke organisatie: De heringedeelde gemeente kan meer kwaliteit 
leveren en maakt (meer) specialisatie mogelijk. Tegelijkertijd zal het aantal eenmansposten 
afnemen. 

 
Aandachtspunten vanuit strategische agenda voor heringedeelde gemeente 
Ook beschrijft de strategische agenda enkele aandachtspunten, te weten:  
 

 Interne oriëntatie: Een herindeling brengt als risico met zich mee dat de gemeenten in de 
eerste fase van het herindelingsproces naar binnen gekeerd raken. De inhoudelijke agenda van 
urgente maatschappelijke uitdagingen voor de DAL-regio staat dat niet toe. De drie gemeenten 
geven momenteel uitvoering aan eigen inhoudelijke agenda’s, in het belang van hun inwoners. 
De externe oriëntatie en de voortgang van uitvoering van deze agenda’s vragen tijdens een 
proces van herindeling nadrukkelijk de aandacht. Daarvoor zijn waarborgen in het proces van 
herindeling vereist, waarbij wordt ingezet op het integreren van agenda’s, gewerkt wordt op 
basis van een realistisch tijdpad en voortvarendheid is georganiseerd, omdat in langlopende 
processen veel energie kan weglekken.  

 

 Lokaal maatwerk: Met herindeling naar een grotere gemeente worden schaalvoordelen benut, 
terwijl sommige opgaven vragen om lokaal maatwerk. De verandering van de 
bestuurssamenstelling vraagt om lokaal verankerde bestuurders, die tegelijkertijd voor een 
groter gebied verantwoordelijk zijn ((groots zijn in kleinschaligheid). 

 

1.2 Identiteit en overheidsnabijheid 
 
In het raadsvoorstel van juni 2017 is de opdracht voor het deelonderzoek ‘Identiteit en 
overheidsnabijheid’ als volgt verwoord:  

“Hoewel de DAL-gemeenten van elkaar verschillen in omvang en cultuur (stedelijk versus 
landelijk) hebben de gemeenten gemeenschappelijk dat zij zich zeer betrokken voelen bij hun 
inwoners en ondernemers en ambitieus zijn in het realiseren van optimale dienstverlening. Dat 
doen ze ieder vanuit hun eigen identiteit en op een eigen manier. De kernvraag die zij zich 
stellen is: hoe kunnen wij overheidsnabijheid (en burgerparticipatie) gaan organiseren, waarbij 
wij de eigen gemeentelijke ervaringen en (voor burgers en organisaties) vertrouwde 
mechanismen borgen?” 

 
Lokale en regionale identiteiten  
In dit onderzoek zijn identiteiten, eigenheden van gemeenschappen en ervaren kernwaarden in 
beeld gebracht. Daarbij is naar voren gekomen dat er sprake is van ervaren lokale en regionale 
identiteiten, waarbij er naast gedeelde identiteiten ook verschillen zijn; de havenstad Delfzijl met zijn 
dorpen, de cultuurhistorische stad Appingedam en de weidse gemeente Loppersum. Onderzoek naar 
de aspecten van ‘nabijheid en kleinschaligheid’ heeft uitgewezen dat er ook aanzienlijke verschillen 
zijn tussen stedelijke kernen en dorpen in de huidige gemeenten. Het is belangrijk om de 
verschillende identiteiten te her- en onderkennen. Van belang is de onderlinge verschillen te 
koesteren en deze niet te benaderen als een bedreiging. Havenstad Delfzijl, cultuurhistorisch 
Appingedam en het weidse Loppersum beschikken over identiteiten en gebiedskwaliteiten die 
complementair zijn en een eenheid in verscheidenheid vormen.  
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Nabije, betrokken en betrouwbare overheid  
Uit het onderzoek komt als belangrijke breed ervaren kernwaarde naar voren, het belang van een 
nabije, betrokken en betrouwbare overheid. Het gevoel van korte lijnen en "wij (burger en overheid) 
staan er gezamenlijk voor".  
 
Mogelijke meerwaarde heringedeelde gemeente voor identiteit en overheidsnabijheid  

 Voortbouwen op gedeelde waarden van de drie gemeenten: De DAL-gemeenten hebben 
gemeen dat zij zich zeer betrokken voelen bij hun inwoners en zeer ambitieus zijn wat de 
dienstverlening aan inwoners betreft. Nabijheid, overheidsparticipatie en kleinschaligheid zijn 
belangrijke overlappende waarden van de drie gemeenten.  

 

 Ervaringen gebiedsgericht werken delen en kwaliteitssprong maken: De drie gemeenten 
hebben, elk op hun eigen wijze, ingezet op gebiedsgericht werken. Door gebiedsgericht te 
werken geven de gemeenten de inwoners en organisaties meer verantwoordelijkheid en 
invloed op sociale en fysieke maatregelen in hun directe leefomgeving met als belangrijk doel 
het gemeentelijk aanbod beter afstemmen op de vraag van de samenleving. Een herindeling 
op DAL-niveau biedt mogelijkheden om vanuit gedeelde ervaringen op dit terrein een verdere 
kwaliteitssprong te maken. Daarvoor is het van belang tijdig te anticiperen op een herindeling 
en taken of opgaven te benaderen vanuit de vraag: ‘Hoe zouden we dit doen als we één 
gemeente zijn?’ Dit kan veel tijd en energie besparen.  

 

 Benutten kracht van de samenleving: Ervaringen binnen de gemeenten laten zien dat 
participatie al stevig wordt neergezet. Het gebied is gewend te opereren vanuit eigen kracht. 
Zelfredzaamheid is geworteld in de samenleving van de DAL-regio. Er is een groeiende tendens 
dat bewoners en organisaties zich organiseren rond specifieke thema's en/of vraagstukken. 
Een heringedeelde gemeenten kan dit versterken en uitbouwen en in een nieuw te vormen 
gemeente nog krachtiger en effectiever vormgeven. De schaal van DAL biedt mogelijkheden 
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omdat op bijv. het gebied van zorg, onderwijs en ook werk & inkomen, de betrokken 
organisaties op een vergelijkbaar (of hoger) schaalniveau actief zijn.  

 

 Menselijke maat voor organiseren overheidsnabijheid: Ten opzichte van eerdere voorkeuren 
voor een DEAL- of G7-variant, biedt de schaal van een DAL-gemeente de mogelijkheid om de 
nabijheid van de overheid dichterbij de inwoners te organiseren. Een gemeente van 50.000 
inwoners is een schaalniveau waarbij overheidsnabijheid, burgerparticipatie, dorps- en 
kernenbeleid op een goede wijze, met menselijke maat, kan worden vormgegeven. 

 

 
 
Aandachtspunten eventuele herindeling voor identiteit en overheidsnabijheid 

 Bewuste rolinvulling en transparantie van overheid: Een opschaling naar één gemeente 
betekent dat bestuur, politiek en ambtelijke organisatie in een andere verhouding komen te 
staan tot inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers (minder politici en bestuurders 
op het aantal inwoners), dat vraagt om een bewuste rolinvulling door de overheid en om 
transparantie over de rolkeuze om verwachtingen te matchen. Het schakelen tussen 
verschillende schaalniveaus vraagt om leiderschap, specifieke competenties en attitude van 
bestuur, politiek en ambtelijke organisatie. 

 

 Omgaan met verschillen: Voor een nieuwe, grootschaliger gemeente is het van belang de 
verschillen tussen stedelijke kernen en dorpen in de huidige DAL-gemeenten te onderkennen 
en bereid te zijn (vraaggericht) te differentiëren in beleid en uitvoering. Een kans hierbij is om 
de verschillende ervaringen, inmiddels opgedaan in de drie gemeenten, bij elkaar te leggen en 
deze in samenspraak met burgers en maatschappelijke partners door te ontwikkelen. 
Specifieke doelgroepen en gebieden (zwakke groepen met onvoldoende zelf organiserend 
vermogen en dorpen of kernen waar een sociale netwerkstructuur ontbreekt) vragen in dit 
verband speciale aandacht.  

 

 Organiseren kleinschaligheid: Een gemeentelijke schaalvergroting vereist het organiseren van 
kleinschaligheid. De beweging naar kleinschaligheid sluit aan bij de veranderende rol van de 
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overheid. De overheid zal zich op een andere wijze verhouden tot inwoners, maatschappelijke 
partners en het bedrijfsleven. Een antwoord op de vraag hoe bij opschaling kleinschaligheid te 
organiseren, is de verdere doorontwikkeling en borging van gebiedsgericht werken om te 
komen tot een netwerksamenwerking in de nieuwe gemeente. Het is belangrijk om de 
ervaringen hiermee binnen de DAL-gemeenten in beeld te brengen en met concrete 
voorstellen te komen hoe deze werkvormen binnen een nieuwe gemeente geïmplementeerd 
kunnen worden. 
 

 Betrokkenheid samenleving actief organiseren: Het is van belang inwoners, maatschappelijke 
partners en ondernemers te betrekken bij het herindelingsproces, bij het harmoniseren van 
bestaand beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid, maar ook voor het monitoren van 
tevredenheid over de dienstverlening door de gemeente volgens de principes uit het 
gebiedsgericht werken. Daarbij is het van belang om verder in gesprek te gaan met de 
gemeenschap om meer gevoel te krijgen bij belangrijke beelden/overwegingen en belangen 
(draagvlak) in relatie tot de eigen woon- en leefomgeving. 

 

1.3 Financiële positie gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum 
 
Het onderzoek naar de financiële positie van de DAL-gemeenten is uitgevoerd door het Centrum 
voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO; onderzoeksinstituut van de 
Rijksuniversiteit Groningen). Het onderzoek had het karakter van een quick scan en is gebaseerd op 
bestaande documenten.  
 
Uit het COELO-onderzoek komt het beeld naar voren van drie gemeenten die financieel stabiel zijn, 
die binnen een zekere bandbreedte vergelijkbare financiële posities kennen, en die tegelijkertijd over 
‘weinig vet op de botten’ beschikken. De begrotingen sluiten, incidentele tegenvallers kunnen 
worden opgevangen, maar veel ruimte voor nieuw beleid is er niet, aldus de onderzoekers van 
COELO. De ene gemeente ziet er financieel wat meer solide uit wanneer het ene kengetal wordt 
bekeken, terwijl de andere gemeente op basis van een ander kengetal meer solide oogt. Grote 
verschillen in het algemene beeld zijn echter in het onderzoek van COELO niet naar voren gekomen.  
 
Onderzoeksresultaten financiële positie DAL-gemeenten 
De uitkomsten van het COELO-onderzoek naar de financiële positie van de drie gemeenten laten zich 
als volgt samenvatten. 
 

 Gemeentelijke lasten voor inwoners:  
- De woonlasten voor eigenwoningbezitters hebben in de drie gemeenten dezelfde orde van 

grootte.  
- Bij huurwoningen is wel sprake van verschillen. Huurders in Loppersum betalen geen 

rioolheffing en zijn in die gemeente goedkoper uit dan in Delfzijl (€ 280) of Appingedam 
(€ 232). 

- Voor eigenwoningbezitters is de rioolheffing in Loppersum relatief hoog (€ 345, ten 
opzichte van € 280 in en € 232 in Appingedam). 

- Appingedam en Loppersum heffen geen toeristenbelasting. Delfzijl doet dat wel (€ 1,42).  
- Appingedam heft ook geen hondenbelasting. Deze belasting bedraagt in Delfzijl € 60,30 

voor één hond, in Loppersum is dat € 81,50.  
- De prijs voor een uittreksel uit de BRP verschilt, terwijl rijbewijs, paspoort en 

identiteitskaart bij de drie gemeenten ongeveer even duur zijn. 

 Schuldpositie: Bij geen van de DAL-gemeenten is sprake van een hoge netto schuldquote.  
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 Grondexploitatie: Naar het oordeel van de betrokken accountant is de waarde van de 
grondpositie van Delfzijl evenwichtig ingeschat. De inschattingen van de grondposities van 
Appingedam en Loppersum worden door de accountant als optimistisch beoordeeld.  

 Gewaarborgde geldleningen: Bezien per inwoner kennen de drie gemeenten een vergelijkbaar 
niveau aan gewaarborgde geldleningen.  

 Begrotingssaldi: Voor 2017 beschikken de drie gemeenten, inclusief mutaties in reserves, over 
een begrotingssaldo van nul of hoger. Om een begroting in evenwicht te kunnen presenteren, 
worden begrote tekorten gecompenseerd met onttrekkingen aan de reserves. Daarbij wordt 
bij de drie gemeenten voldaan aan de voorwaarde dat de reserves daarvoor groot genoeg 
moeten zijn. Voor Appingedam wordt uitgegaan van de verwachting dat met het lopende 
bezuinigingsprogramma de benodigde bezuinigingen tijdig worden gerealiseerd.  

 Structurele exploitatieruimte: Bij alle drie de gemeenten zijn de structurele baten hoog 
genoeg om structurele lasten te dekken.  

 Belastingcapaciteit: Alle drie de gemeenten kennen relatief hoge woonlasten (ozb-tarieven) 
en daarmee een beperkte belastingcapaciteit.  

 Sociaal domein: Beleid van de drie gemeenten is dat het sociaal domein budgettair neutraal 
moet zijn. Eventuele overschotten worden in reserves gestort waarmee tekorten in latere 
jaren kunnen worden opvangen en bij (structurele) tekorten wordt gezocht naar bezuinigingen 
binnen hetzelfde domein. De kans dat dergelijke tegenvallers andere begrotingsposten raken, 
is daardoor kleiner. Gezien de zorgplicht van gemeenten voor hulpbehoevende inwoners 
kunnen enkele “dure” hulpvragen leiden tot hoge kosten. Budgettaire neutraliteit voor het 
sociaal domein is dan ook een streven, geen gegeven. 

 Onderhoud: Voor alle categorieën van kapitaalgoederen beschikken de drie gemeenten over 
actuele beheersplannen, waarbij voor elke categorie wordt aangegeven dat er geen sprake is 
van achterstallig onderhoud. De drie gemeenten kiezen allemaal voor een relatief laag 
onderhoudsniveau.  

 Weerstandsvermogen: Elke DAL-gemeente rapporteert een weerstandsvermogen dat 
voldoende groot is om voorzienbare eenmalige tegenvallers op te vangen zonder meteen 
ingrijpende maatregelen te hoeven nemen. Structurele tegenvallers zullen echter in de 
meerjarenbegroting moeten worden opgevangen.  

 Oordelen accountant en provincie: Zowel het provinciaal toezicht als de controleverklaringen 
van de accountant leveren geen zorgpunten op ten aanzien van de financiële positie van de 
drie gemeenten.  

 
Effect herindeling op te ontvangen rijksuitkeringen  
Een eventuele herindeling heeft naar verwachting tot gevolg dat de algemene uitkering van de drie 
gemeenten samen structureel met een half miljoen euro zal dalen. Dit is € 11 per inwoner, ofwel iets 
meer dan 1% van het totaalbedrag van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en 0,3% van 
het totaalbedrag van de begrotingen van de DAL-gemeenten (afgerond € 162 miljoen).  
Nadelig is onder meer dat nog maar één keer het vaste bedrag wordt ontvangen in plaats van drie 
keer. Sommige andere maatstaven (vooral klantenpotentieel) leveren door herindeling juist meer op. 
Toch is het saldo nadelig. 
 
Vervolgens schetst het COELO-rapport dat herindeling tot gevolg zal hebben dat de drie gemeenten 
samen naar verwachting € 31.000 (€ 0,70 per inwoner) minder zal ontvangen via de integratie-
uitkering Wmo (afname van 0,6%).  
 
Tegenover deze nadelige effecten geldt dat in de eerste jaren het positieve effect overheerst van de 
vergoeding voor frictiekosten die via de algemene uitkering wordt gegeven. Om frictiekosten op te 
vangen, ontvangen herindelende gemeenten in het jaar voorafgaand aan de herindeling en in de vier 
jaren daarop een algemene uitkering die is verhoogd aan de hand van de zogeheten maatstaf 
herindeling. Hoe hoog deze bedragen zullen zijn, hangt af van de inwoneraantallen van de 
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herindelende gemeenten in het jaar voorafgaand aan herindeling, en van de uitkeringsfactor, die 
jaarlijks door het Rijk wordt vastgesteld. Om de gedachten hierover te kunnen bepalen, heeft COELO 
een indicatieve berekening gemaakt uitgaande van een herindeling op 1 januari 2018. Als Delfzijl, 
Appingedam en Loppersum inderdaad zullen samengaan, zal dit op een later tijdstip plaatsvinden, 
maar voor die berekening zijn gegevens nodig die nu nog niet beschikbaar zijn. Deze indicatieve 
berekening komt uit op een totaalbedrag van € 10,2 miljoen (zie tabel 14 in rapport COELO).  
 
Overwogen is om in deze notitie de begroting van een te vormen DAL-gemeente te relateren aan een 
vergelijkbare gemeente van 50.000 inwoners. Hier is bij nader inzien geen uitwerking aan gegeven 
om de volgende redenen. Geen enkele gemeente is hetzelfde. Verschillen zijn het gevolg van het 
karakter van de gemeente (bijv. wel of geen stedelijk gebied), de opgaven waarvoor de gemeente 
staat en van beleidskeuzes die worden gemaakt. Dat maakt het lastig te bepalen wat een passende 
referentiegemeente zou zijn, waarbij bij elke vergelijking de nodige nuanceringen gemaakt moeten 
worden. Dat heeft geleid tot de opvatting dat een vergelijking in deze fase weinig toegevoegde 
waarde heeft.  
 
Mogelijke meerwaarde en aandachtspunten eventuele herindeling vanuit financieel perspectief  

 Toereikende vergoeding voor extra kosten herindeling: Het positieve effect van de vergoeding 
voor frictiekosten moet worden bezien in de context van maatregelen die nodig zijn voor het 
realiseren van de herindeling. Deze vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming voor extra 
kosten die optreden bij een gemeentelijke herindeling, bijvoorbeeld voor het treffen van 
maatregelen op het terrein van huisvesting en het harmoniseren van beleid en 
uitvoeringsprocessen. Doorgaans is deze vergoeding toereikend voor het opvangen van 
fricties. 
 

 Neutraal resultaat: Een eventuele herindeling van de DAL-gemeenten scoort vanuit financieel 
perspectief neutraal. Wanneer de omstandigheden niet wijzigen (dat wil zeggen: het niveau 
van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de herindelingsmaatstaf gelijk blijven), 
zal een heringedeelde DAL-gemeenten niet kunnen rekenen op structureel meer of minder 
middelen. Waarbij rekening gehouden moet worden met maatstaven binnen het 
gemeentefonds die met enige regelmaat worden bijgesteld.  

 

 DAL-variant scoort financieel beter dan eerder onderzochte varianten: Op basis van het 
onderzoek van COELO kan worden geconcludeerd dat de DAL-variant in financiële zin beter 
scoort dan andere herindelingsvarianten die eerder zijn onderzocht. Zo scoort de DAL-variant 
financieel gezien beter dan de in 2014 onderzochte G7-variant en de DEAL-variant. Eerder 
financieel onderzoek in 2014 wees uit dat de G7-variant gepaard zou gaan met een korting op 
de algemene uitkering van het gemeentefonds van circa € 5 miljoen (circa 5%). Voor de 
DEAL-variant kwam deze daling in 2014 uit op circa € 3 miljoen.  

 

 Mogelijkheid voor realiseren kwaliteitsverbeteringen: Gemeentelijke herindelingen gaan veelal 
gepaard met de verwachting dat door schaalvoordelen efficiencywinst is te realiseren. Er is 
veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp. In de praktijk blijkt deze efficiencywinst veelal 
tegen te vallen. Wel biedt een gemeentelijke herindeling doorgaans de mogelijkheid om 
toekomstige stijgingen van uitgaven te voorkomen. Tegelijkertijd biedt een beweging van 
opschaling mogelijkheden om kwaliteitsverbeteringen te realiseren. 
 

 In gesprek met provincie over financieel commitment: Het argument van de Commissie-Jansen 
in ‘Grenzeloos Gunnen’ dat de nieuwe gemeenten in Noord-Groningen extra ondersteuning 
vanuit de provincie zouden moeten krijgen, is nog altijd geldig. De combinatie van 
demografische veranderingen, de zwakke sociaaleconomische positie en complexe 
vraagstukken, waaronder de gevolgen van de gaswinning, plaatsen de DAL-regio voor forse 
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opgaven, die ook in de toekomst stevige financiële consequenties zullen hebben. De 
Commissie-Jansen achtte financiële ondersteuning vanuit de provincie van belang om te 
voorkomen dat de relatief zwakke startpositie van de Noord-Groninger gemeenten een 
langjarige achterstandspositie zou worden.  
De provincie Groningen heeft eerder aangegeven de complexiteit van de vraagstukken 
waarvoor de DAL-gemeenten staan te onderkennen en zich gecommitteerd aan het advies van 
de Commissie-Jansen. Daarbij geldt dat ten tijde van de Commissie-Jansen (medio 2012 – 
begin 2013) de gevolgen van de gaswinning nog niet prominent aan de orde waren. De 
provincie heeft zich eerder op het standpunt gesteld dat commitment (ook in financiële zin) 
invulling krijgt op basis van gezamenlijke inhoudelijke agenda’s, zoals het bestuurlijke akkoord 
over de gaswinning en de daaruit voortgekomen Economic Board, de investering in 
leefbaarheid (op basis van het woon- en leefbaarheidsplan), in de fysieke infrastructuur en in 
versterking van de sociaaleconomische en ecologische structuur van de regio Noord-Groningen 
als geheel en van individuele gemeenten.  
Zoals hiervoor toegelicht zal een herindeling tot een DAL-gemeente niet leiden tot een 
financieel betere of slechtere uitgangspositie. Tegelijkertijd zal de huishouding van de nieuwe 
gemeente niet goedkoper worden. Dat betekent dat voor elke intensivering van de agenda 
extra middelen nodig zijn. Van een nieuw te vormen DAL-gemeente vraagt dit zichtbaar te 
maken wat nodig is en daarover het gesprek aan te gaan met de provincie.  
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2. Samenwerken in DAL-verband  
 
In deze paragraaf komt de samenwerking in DAL-verband aan de orde. Hierna is eerst de 
meerwaarde beschreven van het schaalniveau van een DAL-gemeente. Vervolgens komen de 
aandachtspunten aan bod, waarbij wordt ingegaan op samenwerking met de nieuwe gemeente Het 
Hogeland en met andere samenwerkingsverbanden. Daarbij komt ook aan de orde op welke wijze 
deze aandachtspunten kunnen worden ondervangen.  
 

 
 
Mogelijke meerwaarde heringedeelde gemeente vanuit perspectief van DAL-verband 

 Bestuurlijke vuist voor complex aardbevingsdossier: De kern van de aardbevingsproblematiek 
speelt zich af in de DAL-regio. De opgaven en mogelijkheden die gepaard gaan met de 
gaswinning vragen om een bundeling van bestuurskracht. Ten opzichte van drie individuele 
gemeenten, mag van een DAL-gemeente worden verwacht beter in staat te zijn een vuist te 
maken voor dit complexe dossier. Daarbij is van belang dat de belangen van inwoners 
nauwgezet worden bewaakt en inwoners actief worden ondersteund bij de 
versterkingsoperatie die wordt uitgevoerd onder leiding van de Nationaal Coördinator 
Groningen.   

 

 Uitvoering van taken door nieuwe gemeente: Een DAL-gemeente zal als gemeente van circa 
50.000 inwoners in staat zijn een groot aantal operationele en beleidsmatige taken zelfstandig 
uit te voeren. Deze taken worden nu uitgevoerd in diverse samenwerkingsverbanden, op basis 
van verschillende gemeenschappelijke regelingen (GR’n) en andere samenwerkingsverbanden. 
De vorming van een DAL-gemeente betekent dat verschillende GR’n en andere 
samenwerkingsverbanden tussen de drie gemeenten (waaronder het Werkplein Fivelingo, 
Centrum Jeugd en Gezin, Taalhuis, Commissie Bezwaarschriften sociaal domein) overbodig 
worden. Op deze terreinen werken de drie gemeenten op ambtelijk niveau, in de uitvoering al 
intensief met elkaar samen. Deze bestaande samenwerking kan relatief eenvoudig worden 
ondergebracht in een nieuwe gemeente.  
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 Eigen agenda op terreinen van economie, werkgelegenheid, onderwijs en toekomstbestendige 
zorg: De vorming van een DAL-gemeente betekent dat sommige taken in een kleiner verband 
dan in de huidige samenwerkingsverbanden, door de nieuw te vormen gemeente uitgevoerd 
kunnen worden. Zo zijn vraagstukken als ‘passend werk voor iedereen’, ‘regionale 
werkgelegenheid’, ‘verbeteren onderwijs en infrastructuur’ bij uitstek onderwerpen die op 
basis van een eigen agenda van een eventueel te vormen DAL-gemeente kunnen worden 
opgepakt. Ook het vraagstuk van ‘toekomstbestendige zorg en ondersteuning’ leent zich 
uitstekend voor een aanpak op basis van een agenda op DAL-niveau.  

 

 Mogelijkheid om EZ-bureau om te vormen naar eigen EZ-afdeling binnen nieuwe gemeente: 
De DAL-gemeenten zien het EZ-dossier als een belangrijk thema waar de betrokken 
gemeenten actief en direct op willen sturen op basis van een inhoudelijke agenda. Op basis 
van een inhoudelijke oriëntatie en een analyse van mogelijke inhoudelijke agendapunten voor 
het DAL-cluster, is het voornemen om het EZ-bureau om te vormen naar een eigen afdeling EZ 
binnen de nieuw te vormen gemeente, passend bij de inhoudelijke agenda van dit cluster. 
Dat betekent dat de nieuwe gemeente in samenhang invulling geeft aan beleidsontwikkeling 
en uitvoering op de terreinen van werkgelegenheid, jeugd en onderwijs. 

 

 VTH als eigen afdeling binnen nieuwe gemeente: Voor de Gemeenschappelijke Regeling 
Werkorganisatie DEAL-gemeenten (GR WO-DEAL) is geïnventariseerd wat de prioritaire 
inhoudelijke opgaven zijn en hoe de samenwerking wordt gezien met de gemeente Het 
Hogeland. De vorming van een eventuele nieuwe DAL-gemeente betekent dat deze GR kan 
worden opgeheven en VTH een eigen afdeling kan worden binnen de nieuw te vormen 
gemeente. In een dergelijke constructie kan de nieuwe DAL-gemeente – als centrum- of 
gastheergemeente – ook taken blijven uitvoeren voor derden.  

 

 Terugbrengen aantal samenwerkingsverbanden en verminderen bestuurlijke drukte: De 
vorming van een DAL-gemeente biedt de mogelijkheid om de wirwar aan 
samenwerkingsverbanden, en de daarmee gepaard gaande bestuurlijke en ambtelijke 
afstemming, terug te brengen. Dat levert bestuurlijke winst op in focus, slagkracht en 
effectiviteit.  

 
Aandachtspunten eventuele herindeling vanuit perspectief van DAL-verband 
 

 Herijking samenwerking voor uitvoering Woon- en Leefbaarheidsplan: Voor de aanpak van het 
vraagstuk van ‘Voorbereid op minder mensen’ (verandering samenstelling bevolking, 
bevolkings- en huishoudensdaling) is met het gezamenlijk Woon- en Leefbaarheidsplan (WLP) 
reeds een stevige basis gelegd. Op onderwerpen als het welzijnswerk en sociale cohesie zijn de 
afgelopen periode goede stappen voorwaarts gezet. Hiervoor werken de DAL-gemeenten 
samen met de gemeenten Eemsmond en De Marne. Deze samenwerking kent geen juridische 
basis. Op basis van het WLP 2.0 is de intensiteit van de samenwerking van de DAL-gemeenten 
met Eemsmond en De Marne reeds afgeschaald. Voor de komende periode is afgesproken de 
samenwerking van de DAL-gemeenten primair te richten op de DAL-regio en twee keer per 
jaar overleg te voeren met Eemsmond en De Marne. Voorzetting van dit overleg na 1 januari 
2019 vanuit de gemeente Het Hogeland is dan te bepalen. Voor de DAL-gemeenten is van 
belang om de komende periode voort te bouwen op wat met het WLP in gang is gezet.  
 

 Ontwikkelen visie op samenwerking met buren en provincie: Zoals eerder in deze notitie 
beschreven, krijgt een te vormen DAL-gemeente een schaalniveau waarbij de nieuwe 
gemeente goed in staat moet zijn een groot aantal taken en opgaven zelfstandig uit te voeren. 
Tegelijkertijd spelen bepaalde strategische opgaven zich af op een schaalniveau dat de DAL-
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regio overstijgt. Dergelijke vraagstukken vragen om samenwerking met buurgemeenten, 
aangrenzende regio’s en/of de provincie. Het voorstel is om in DAL-verband een gezamenlijke 
visie op te stellen op deze vormen van samenwerking. De samenwerking met de nieuwe 
gemeente Het Hogeland maakt daar onderdeel van uit.  
Een onderwerp dat nadere aandacht vraagt in deze te ontwikkelen visie op samenwerking 
betreft de haven van Delfzijl en de Eemshaven (inclusief de industriële complexen). Deze visie 
zal binnen het perspectief van Groningen Seaports en op strategisch niveau in overleg met de 
provincie en de stad Groningen ontwikkeld worden. De beide havens en hun industriële 
complexen vormen de economische motor in het Eemsdelta gebied. De Commissie-Jansen en 
Gedeputeerde Staten van Groningen hebben hierover eerder richtinggevende uitspraken 
gedaan, namelijk dat beide havens en het chemiepark vanuit één lokaal bestuurlijk perspectief 
moeten worden benaderd en gefaciliteerd.  
Ook ‘verduurzamen van de energiebehoefte’ is een onderwerp voor de te ontwikkelen visie op 
samenwerking met buurgemeenten, aangrenzende regio’s en de provincie.  
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3. Toets herindelingskader BZK en beleid provincie Groningen  
 
In deze paragraaf is een voorzet gedaan voor een toets van een eventuele herindeling naar een 
DAL-gemeente aan het herindelingskader van het Ministerie van BZK, aangevuld met het beleid van 
de provincie Groningen. Het herindelingskader van BZK en het beleid van de provincie zijn gebaseerd 
op de volgende criteria:  

 Draagvlak 

 Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid 

 Bestuurskracht  

 Evenwichtige regionale verhoudingen  

 Duurzaamheid  

 Het ‘nodale principe’  

 Schaalniveau en inhoudelijk samenhangende gebiedsopgaven 
 
Draagvlak 
Uit de bijeenkomsten in de komende periode met de colleges van BenW en Raden van de 
DAL-gemeenten, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zal duidelijk moeten 
worden op welk draagvlak een eventuele nieuwe DAL-gemeente kan rekenen.  

 
 
Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid 
Een herindeling naar een DAL-gemeente biedt de mogelijkheid om samenhang, complementariteit 
en onderlinge versterking te realiseren van de stedelijke kernen en het landelijk gebied, en 
verbinding aan te brengen tussen landelijke en stedelijke opgaven. De voorzieningen in de stedelijke 
kernen zijn van belang voor de omliggende dorpskernen. Daarbij moet worden onderkend dat er 
binnen en tussen de huidige gemeenten sprake is van verschillen op de aspecten van ‘nabijheid en 
kleinschaligheid’. De wijze en mate van sociale cohesie verschilt binnen het landelijk gebied, in 
stedelijke kernen en in dorpskernen.  
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Een eventuele DAL-gemeente heeft een schaal waarbij het goed mogelijk is het dorps- en 
kernenbeleid vorm te geven en het evenwicht te vinden tussen strategie en beleid op het niveau van 
de gemeente als geheel, en lokaal maatwerk in de uitvoering op wijk- en kernenniveau. Waarbij het 
van belang is in strategie en beleid samenhang aan te brengen tussen stedelijke kernen en het 
landelijk gebied.  
 
Bestuurskracht  
In de strategische agenda is reeds als meerwaarde van een herindeling de versterking van 
bestuurskracht aan de orde gesteld. Het schaalniveau van een DAL-gemeente sluit beter aan op het 
schaalniveau van de urgente maatschappelijke uitdagingen. In plaats van drie individuele gemeenten, 
is de nieuwe gemeente aan zet. Dat zorgt voor een betere strategische positionering. Tegelijkertijd 
geldt dat verschillende opgaven zich afspelen op een groter schaalniveau dan dat van de DAL-regio. 
Samenwerking met buurgemeenten en de provincie zal ook na een herindeling aan de orde zijn.  
 
Evenwichtige regionale verhoudingen  
Zoals ook beschreven in de strategische agenda, ontstaat er – gezien herindelingen bij aangrenzende 
gemeenten – met een herindeling naar een DAL-gemeente meer evenwicht in regionale 
verhoudingen. Ook de verhouding tussen de stad Groningen en regionale Groninger gemeenten wint 
aan evenwicht. Samenwerkingsverbanden binnen alle drie de perspectieven, zoals uitgewerkt in de 
strategische agenda, zullen meer evenwichtige verhoudingen krijgen. Met vermindering van het 
aantal gemeenten zal ook de bestuurlijke drukte afnemen. In de praktijk krijgen de gemeenten een 
grotere rol en verantwoordelijkheid en een reële kans op meer invloed.  
 
Duurzaamheid  
De nieuw te vormen gemeente moet kunnen uitgaan van de eigen kracht. Dat betekent dat de 
nieuwe gemeente ook moeten beschikken over voldoende ontwikkelingspotentie en kansen.  
 
Mede naar aanleiding van ‘Grenzeloos Gunnen’ voert de provincie Groningen momenteel een 
‘Rol- & Taakdiscussie’. In het kader van deze discussie geeft de provincie aan dat het ontstaan van 
robuuste en bestuurskrachtige gemeenten ertoe zal leiden dat de provincie tot een andere taak- en 
rolverdeling komt met de gemeenten. Gemeenten kunnen deels provinciale taken gaan uitvoeren, 
als dat goed aansluit bij het nieuwe schaalniveau en de feitelijke mogelijkheden.  
 
Het ‘nodale principe’  
Het ‘nodale principe’ heeft betrekking op de oriëntatie van inwoners op de terreinen van wonen, 
werken en leven en zegt daarmee iets over de relatieve betekenis van gemeentegrenzen voor de 
wijze waarop inwoners zich in een bepaald gebied bewegen. De letterlijke betekenis van de term 
‘nodaal gebied’, is ‘een gebied rondom een knooppunt’. In de context van deze notitie gaat het om 
de logica en de samenhang van een bepaald gebied, en de oriëntatie op voorzieningen, bezien vanuit 
het perspectief van inwoners.  
 
Voor wat betreft de DAL-regio komt uit eerdere onderzoeken naar voren dat er binnen de 
DAL-gemeenten veelal sprake is van intensieve relaties op het gebied van woon-werkstromen, de 
woningmarkt en het gebruik van voorzieningen. Met name tussen Delfzijl en Appingedam is de 
verbinding sterk. De inwoners van Loppersum zijn zowel georiënteerd op Eemsmond, als op Delfzijl 
en Appingedam. Voor de DAL-gemeenten geldt dat zij gezamenlijk een oriëntatie hebben op de stad 
Groningen. Vanuit dat perspectief vormt de DAL-regio een coherent geheel.  
Het schaalniveau van de DAL-regio kent de meest optimale aansluiting bij de oriëntaties van 
inwoners van Delfzijl, Appingedam en Loppersum gezamenlijk. 
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Schaalniveau en inhoudelijk samenhangende gebiedsopgaven 
Zoals eerder aangegeven, is het van belang om op basis van de inhoudelijke strategische agenda een 
visie te ontwikkelen op de samenwerking met de nieuwe gemeente Het Hogeland en met overige 
samenwerkingsverbanden. Het schaalniveau waarop een bepaalde inhoudelijke opgave zich afspeelt, 
zal leidend zijn voor het inrichten van de samenwerking voor de aanpak van bepaalde opgaven. Dit 
betekent dat de strategische agenda een dynamisch karakter krijgt, waarbij in verschillende vormen 
van samenwerking en partnerschap maatschappelijke opgaven worden aangepakt.  
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Bijlagen 



Bijlage 1: De poort van Eems en Dollard: Strategische agenda Delfzijl, 
Appingedam en Loppersum  
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De poort van Eems en Dollard 
 
 
  Voor u ligt de strategische agenda van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en 

Loppersum. Deze agenda heeft de titel gekregen ‘De Poort van Eems en 
Dollard’, één van de karakteristieken die de DAL-regio verbindt.  

  Deze agenda is opgesteld in het kader van het onderzoek naar de bestuurlijke 
toekomst van de DAL-gemeenten. De colleges van BenW van deze drie 
gemeenten voeren dit onderzoek uit in opdracht van de gemeenteraden van 
Delfzijl, Appingedam en Loppersum.  

 
 Doelstelling strategische agenda   
 
  Naast het opstellen van deze agenda bestaat de verkenning van de bestuurlijke 

toekomst van onze gemeenten uit een onderzoek naar de financiële positie van 
de drie gemeenten en een onderzoek naar de organisatie van 
overheidsnabijheid en burgerparticipatie. Parallel vindt een analyse plaats van 
de verschillende vormen van samenwerking in DAL-verband en met andere 
samenwerkingsverbanden. Deze onderzoeken zijn bedoeld om de meerwaarde 
van een eventuele herindeling van de DAL-gemeenten in beeld te brengen, 
evenals de aandachtspunten waarmee bij een eventuele herindeling rekening 
moet worden gehouden.  

 
Leeswijzer  
 
  Het eerste hoofdstuk van deze agenda gaat in op de trots, historie en 

samenwerking van de DAL-regio. We typeren daarin enkele karakteristieke 
kenmerken en kwaliteiten van onze regio. Vervolgens schetsen we in hoofdstuk 
2 de achtergrond en opdracht voor het opstellen van deze agenda. Het derde 
hoofdstuk bevat de ambities voor de toekomst, uitgewerkt in de vorm van drie 
kernachtige perspectieven. Uit het aanbrengen van samenhang tussen de 
toekomstperspectieven en het prioriteren van gebiedsopgaven komen vijf 
urgente maatschappelijke uitdagingen naar voren. Deze zijn nader uitgewerkt in 
hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is tot slot beschreven wat de mogelijke meerwaarde 
is van een herindeling naar een DAL-gemeente en met welke aandachtspunten 
in dat geval rekening gehouden moet worden. 
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1. De trots, historie en samenwerking 
 
 
Cultuurhistorie 
 

De rust, de weidsheid van het landschap en de natuurpracht van Noordoost-
Groningen wordt door velen geroemd. Uitgestrekte akkers en weilanden in 
combinatie met de kronkelende maren. Een prominente plek voor de 
eeuwenoude wierden met de authentieke dorpen en steden. Het landschap 
geeft letterlijk rust en ruimte. De wandelroutes zorgen voor verbinding van 
verhalen uit het verleden en het heden. Langs de zeedijk van het UNESCO 
Werelderfgoed de Waddenzee vinden we kenmerkende herkenningspunten. 
Het Werelderfgoed is een plek boordevol cultuur, natuurlijke schoonheid en 
recreatie. Het rijke bezit aan cultuurhistorisch erfgoed weerspiegelt zich niet 
alleen in het landschap, maar ook in de karakteristieke dorpen en steden. De 
stenen van de oudste kerken, vaak hoog op de wierden gelegen, dateren zelfs 
uit de 11e eeuw. 

 
Participatie 
 

Het gebied heeft veel meer te bieden dan de natuurpracht en de 
verwijzingen naar het verleden. Er zijn vandaag de dag dorpen met actieve en 
betrokken gemeenschappen. Het verenigingsleven bloeit, met tal van 
activiteiten op het terrein van kunst en cultuur, sport en recreatie en zorg voor 
elkaar. Inwoners participeren actief bij de inrichting van hun leefomgeving en bij 
het ontwerpen van uitgangspunten van beleid. Evenementen in de dorpen en 
steden, grootschalig en kleinschalig hebben gemeen dat ze zowel duiden op 
een grote cultuurhistorische geschiedenis als op de huidige vitaliteit van het 
gebied en haar inwoners.  

 
 

Economie 
 

Het chemiepark (de chemische en recycling-industrie) en de haven van Delfzijl 
zorgen voor economische dynamiek in het gebied. In Delfzijl wordt 15% van de 
chemische productie in Nederland gerealiseerd. De handelshaven is het 
logistieke centrum van de haven van Delfzijl met vestigingen van internationaal 
opererende bedrijven die hun hoofdkantoor in Delfzijl hebben gevestigd. 
De ontwikkelingen van de bedrijventerreinen rondom Delfzijl en Appingedam en 
in de binnenhavens geven blijk van synergie met dit cluster en zorgen 
tegelijkertijd voor een verbreding van de economische functies in het gebied. 
Brainwierde Weiwerd is exclusief ontwikkeld voor kennisintensieve 
bedrijvigheid, Fivelpoort biedt ruimte aan hoogwaardige dienstverlening en 
kleinschalige industrie. 

 
Ondernemers met innovatieve ideeën zijn er volop. In het gebied is het midden- 
en kleinbedrijf van betekenis. Voor een deel is deze gerelateerd aan het 
chemiepark en de logistieke bedrijvigheid. Daarnaast onderscheidt het midden- 
en kleinbedrijf zich in recreatie en toerisme, de agrarische sector, de 
detailhandel en de dienstverlening in sectoren als zorg, bouw en horeca. 
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihrIed8bDWAhUDWxoKHQ2WC4oQjRwIBw&url=https://eemsdelta.groningen.nl/over-de-eemsdelta/historische-stad-appingedam&psig=AFQjCNH1lxIEwpozdyHiQmPp4GS48W0bfA&ust=1505897914324411
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj90e7H8bDWAhXEAxoKHQPqDl4QjRwIBw&url=http://www.revital.nl/plaatsen/groningen/delfzijl.htm&psig=AFQjCNFxD9rqP1dy-d3GEofD9nlJ9d-PZQ&ust=1505898036265029
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Ondanks de economische crisis in de afgelopen jaren heeft de agrofoodsector 
zich weten te handhaven. De plattelandseconomie innoveert, vernieuwt en 
werkt aan kennis- en ervaringsoverdracht. 

 
Gaswinning 
 

De gaswinning in het gebied heeft decennia lang gezorgd voor een solide 
energievoorziening in Nederland en daarbuiten en heeft ons land veel 
economische voorspoed gebracht. De trots van het gebied op deze belangrijke 
functie heeft door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning sinds een 
aantal jaren plaatsgemaakt voor gevoelens van onveiligheid en 
onrechtvaardigheid. Schade aan huizen en de afhandeling daarvan zorgen voor 
frustratie. Daarnaast is de noodzakelijke versterking van huizen om 
veiligheidsrisico's te beperken, zeer ingrijpend en komt de versterking van het 
vastgoed moeizaam op gang. In die context is het van de inwoners veel 
gevraagd om vertrouwen te hebben in goede oplossingen en de kansen te zien 
als van de nood een deugd wordt gemaakt. Die kansen zijn er wel en zien we 
vooral voor werkgelegenheid voor de versterkingsopgave, voor onderwijs, 
duurzaamheid en in de herstructurering, vernieuwing en verduurzaming van de 
woningvoorraad op basis van het gezamenlijke woon- en leefbaarheidsplan. De 
veiligheid staat voorop en blijft voorop staan. Tegelijkertijd staat het realiseren 
van synergievoordelen hoog op onze agenda. We zetten in op vernieuwing en 
verduurzaming van de gebouwde omgeving (met oog voor de cultuurhistorie), 
benutten kansen op het terrein van werkgelegenheid die de 
versterkingsoperatie met zich meebrengt, en zetten in op een hoogwaardig 
onderwijs- en zorgaanbod met nieuwe concepten en verduurzaming van de 
energiebehoefte. 

 
De aanpak van de nadelige gevolgen van de gaswinning en het realiseren van 
synergievoordelen vragen niet zozeer om specifiek beleid. Het gaat erom de 
impact van de gaswinning op alle terreinen in beeld te brengen en het 
onderwerp een passende plek te geven in alle relevante beleidsterreinen, van 
veiligheid, wonen, zorg en leefbaarheid tot onderwijs, economie en 
werkgelegenheid, en van verduurzaming tot cultureel erfgoed. Zo vormen de 
nadelige gevolgen en de mogelijke synergiekansen van de gaswinning een 
kaderstellende rode draad in al ons beleid, op basis waarvan we assertief 
omgaan met nadelige gevolgen en proactief synergievoordelen benutten.  

 

 
Samenwerken 
 

De huidige DAL-gemeenten hebben elk een sterk eigen profiel. Verschillen zijn 
er bijvoorbeeld in de samenstelling van de bevolking en in economische 
dragers. De verschillen tussen stedelijk en landelijk gebied leiden tot maatwerk 
in beleid, schaal van voorzieningen en bestuurlijke en ambtelijke cultuur. Dit 
leidt tot een diversiteit aan uitdagingen en vraagstukken. Daarbij is het zaak om 
niet naar egalisatie of een grote gemene deler te zoeken, maar in een nieuwe 
agenda de verschillen te verbinden en een nieuwe bestuurlijke schaal ten 
dienste te stellen van de diversiteit en het inwonersperspectief. 
Tegelijkertijd werken de drie gemeenten op ambtelijk niveau, in de uitvoering al 
intensief met elkaar samen, onder andere binnen het sociaal domein en op het 
aardbevingsdossier. Nieuwe gemeentelijke taken en de urgentie van opgaven 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Delfzijl_Panorama_4.JPG/800px-Delfzijl_Panorama_4.JPG&imgrefurl=https://nl.wikipedia.org/wiki/Delfzijl&docid=5dwFpn7MaGH31M&tbnid=04XOw94SbQqvXM:&vet=10ahUKEwiw1pu98bDWAhWC0RoKHVaBBJcQMwhpKCUwJQ..i&w=800&h=344&bih=956&biw=1680&q=delfzijl&ved=0ahUKEwiw1pu98bDWAhWC0RoKHVaBBJcQMwhpKCUwJQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfptrq87DWAhWDKVAKHbvuA7AQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Stedum&psig=AFQjCNEo4vuapbytiSMMIGWsdKRvFk0Sug&ust=1505898446713869
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Delfzijl_Panorama_4.JPG/800px-Delfzijl_Panorama_4.JPG&imgrefurl=https://nl.wikipedia.org/wiki/Delfzijl&docid=5dwFpn7MaGH31M&tbnid=04XOw94SbQqvXM:&vet=10ahUKEwiw1pu98bDWAhWC0RoKHVaBBJcQMwhpKCUwJQ..i&w=800&h=344&bih=956&biw=1680&q=delfzijl&ved=0ahUKEwiw1pu98bDWAhWC0RoKHVaBBJcQMwhpKCUwJQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfptrq87DWAhWDKVAKHbvuA7AQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Stedum&psig=AFQjCNEo4vuapbytiSMMIGWsdKRvFk0Sug&ust=1505898446713869
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Delfzijl_Panorama_4.JPG/800px-Delfzijl_Panorama_4.JPG&imgrefurl=https://nl.wikipedia.org/wiki/Delfzijl&docid=5dwFpn7MaGH31M&tbnid=04XOw94SbQqvXM:&vet=10ahUKEwiw1pu98bDWAhWC0RoKHVaBBJcQMwhpKCUwJQ..i&w=800&h=344&bih=956&biw=1680&q=delfzijl&ved=0ahUKEwiw1pu98bDWAhWC0RoKHVaBBJcQMwhpKCUwJQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfptrq87DWAhWDKVAKHbvuA7AQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Stedum&psig=AFQjCNEo4vuapbytiSMMIGWsdKRvFk0Sug&ust=1505898446713869
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vormden de aanleiding voor het intensiveren van de samenwerking op deze 
terreinen. De onderwerpen waarop wordt samengewerkt, raken direct het 
dagelijks leven van de inwoners van de DAL-regio. We lichten enkele 
voorbeelden wat nader toe: 

 Markante en succesvolle samenwerkingen van de DAL-gemeenten zijn er met 
name binnen het sociaal domein, waaronder werkplein Fivelingo, het Centrum 
voor Jeugd en Gezin, gezondheidsbeleid, huisvesting van statushouders en de 
aanpak in de OGGZ. 

 De gemeenten kiezen in grote lijnen voor overeenkomstig beleid en de 
prioritering van beleidsonderwerpen is vergelijkbaar. Op uiteenlopende 
onderdelen van de bedrijfsvoering is al sprake van een langer durende 
samenwerkingsrelatie, bijvoorbeeld op de terreinen van VTH en het EZ-bureau. 
Op deze terreinen zijn in de afgelopen jaren enorme stappen gezet in de 
uitvoering.  

 Op verschillende onderwerpen zijn de DAL-gemeenten verbonden met de 
nieuw te vormen gemeente ‘Het Hogeland’ en specifiek met Eemsmond op 
basis van het bestuursakkoord Eemsdelta. Zo kent Woon- en 
Leefbaarheidsplan Eemsdelta een lange gezamenlijke geschiedenis en is 
sprake van samenwerking op de terreinen van economie en werkgelegenheid 
(verbinding van havens en industrie), het thema gaswinning en aardbevingen, 
en recreatie en toerisme (Top van Groningen).  

 
Tegelijkertijd vragen regionale economische ontwikkelingen om aandacht op 
een groter schaalniveau. Zo wordt de economische dynamiek in de haven 
beïnvloed door nationale, Europese en internationale ontwikkelingen. Voor 
regionale economische ontwikkelingen blijft samenwerking met buurgemeenten, 
aangrenzende regio’s en de provincie noodzakelijk omdat dergelijke 
ontwikkelingen zich afspelen op een schaalniveau dat de DAL-regio overstijgt. 
Een voorbeeld daarvan zijn de haven van Delfzijl en de Eemshaven (inclusief 
de industriële complexen). De beide havens komen niet in één gemeente te 
liggen, terwijl deze havens en hun industriële complexen de economische motor 
vormen in het Eemsdelta gebied.  
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2. Achtergrond en opdracht 
 
 

De gemeenteraden van Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, 
de Marne en Winsum hebben de afgelopen jaren met elkaar verkend in welke 
varianten gemeentelijke herindeling wenselijk is. Medio 2017 hebben de 
gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond elkaar gevonden en 
besloten tot herindeling. De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum 
hebben na deze ontwikkelingen de tijd genomen om de balans op te maken en 
besloten onderzoek te doen naar de bestuurlijke toekomst van de 
DAL-gemeenten.  

 
Een stuurgroep van burgemeesters en gemeentesecretarissen van de drie 
gemeenten heeft dit onderzoek opgepakt. Vanuit de stuurgroep is de opdracht 
gegeven om het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst te verdiepen op drie 
onderwerpen, te weten: financiën, overheidsnabijheid en de strategische 
agenda.  

 
Voor het opstellen van deze strategische agenda is besloten om het rapport 
‘Van Lauwerszee tot Dollard tou’ als brondocument te gebruiken

1
. Daarnaast is 

voor deze agenda gebruik gemaakt van het ‘Visiedocument gemeentelijke 
herindeling Noord-Groningen’ en de notitie ‘Verstevigen van en focussen op 
samenwerkingsverbanden in DAL-verband’. Ook diverse andere actuele nota’s 
van de drie gemeenten zijn als input benut. De opgaven voor het gebied zijn 
immers helder, maar informatie is niet altijd eenduidig gegroepeerd, actueel of 
toegesneden. Daarom zijn in dit document actuele ambities steviger 
gepositioneerd en is deze agenda toegespitst op perspectieven en uitdagingen 
voor Delfzijl, Appingedam en Loppersum, als ware dit één gemeente. 

 
 
 
 
 
  

                                                      
1
 Het rapport ‘Van Lauwerszee tot Dollard tou’ is opgesteld om de agenda van de mogelijke G7-gemeente te onderzoeken. Het 

rapport geeft een heldere schets in drie programmalijnen, vier maatschappelijke uitdagingen en bestuurlijke noties. Deze 
ordening is gehandhaafd. 
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3. Toekomst in drie kernachtige perspectieven 
 
 

Voor de totstandkoming van het rapport ‘Van Lauwerszee tot Dollard tou’ zijn 
drie thema’s geformuleerd in co-creatie met bestuurders, beleidsmakers en 
externe deskundigen. Hiervoor is een insteek op sectoren of beleidsvelden 
losgelaten, en zijn thema’s overkoepelend en verbindend benaderd. Op elk van 
de thema’s is vervolgens het gebiedsgegeven (de feitelijke situatie), de 
gebiedsopgave (waar moeten de gemeenten aan werken) en het 
gebiedsresultaat (‘de stip op de horizon’) geformuleerd. Het doel van deze 
insteek is het creëren van een kernachtig toekomstperspectief, vanuit drie 
perspectieven. 

 
De perspectieven zijn vastgesteld als het drieluik ‘landschap, zelfredzaamheid 
en leefbaarheid’. Ten opzichte van het eerdere rapport ‘Van Lauwerszee tot 
Dollard tou’, is in deze agenda de formulering van het perspectief leefbaarheid 
enigszins aangepast, door het sociaal domein hier nadrukkelijk aan toe te 
voegen. De afgelopen jaren is de impact en het belang van de decentralisaties 
duidelijker geworden, waarbij de komende periode in het teken staat van 
verdere transformatie. Bovendien is er juist in het sociaal domein sprake van 
actieve samenwerking tussen de DAL-gemeenten. De drie perspectieven voor 
de toekomst van de DAL-regio luiden daarmee als volgt: 

1. Landschap. ‘Het land en water dat ons draagt, omringt en verbindt’. 
2. Zelfredzaamheid. ‘Hoe wij samen leven, meedoen en samen werken’. 
3. Leefbaarheid. ‘Wonen en zorgen, in een hechte leefomgeving’. 

 
De begrippen ‘duurzame ontwikkeling’, ‘kennis’, ‘geld’, ‘sociale cohesie’ en 
‘samenwerking’ zijn gehandhaafd als de rode draden die door alle 
programmatische lijnen heen lopen. Deze begrippen vormen de 
randvoorwaarden voor gemeenten. 

 
De opbouw van elk van de drie perspectieven is identiek. Allereerst is voor elk 
perspectief het gebiedsgegeven beschreven: de feitelijke, huidige situatie. Ten 
tweede volgt het gebiedsresultaat. Daarin is de ‘stip aan de horizon’ verwoord. 
Tenslotte worden per thema verschillende gebiedsopgaven gepresenteerd. Dat 
is een beschrijving van het vraagstuk en onderdelen van de aanpak om te 
komen van gebiedsgegeven naar gebiedsresultaat. 

 
 
3.1 Perspectief: Landschap 
 
 
Gebiedsgegeven  Het landschap kent in het gebied een prachtige voetafdruk van historie en 

cultuur. Monumenten, torens, kerken en wierden vormen daarin de elementen. 
Het landschap is voor het grote publiek onbekend en onontdekt. Aardbevingen 
bedreigen de schoonheid en conservering van monumenten met en zonder 
status in het cultuurlandschap. Schaalvergroting in de landbouw heeft zich ook 
in dit gebied voltrokken. Voor kleinere agrarische bedrijven in traditionele vorm 
is het bestaansrecht onder druk komen te staan. Daardoor komen agrarische 
bedrijfsgebouwen vrij en dreigt zonder herbestemming verwaarlozing. Het 
faciliteren van ondernemers die meebewegen in de schaalvergroting leidt tot 
extra druk op de landschappelijke kwaliteit door de maatregelen die het vraagt 
in termen van gebouwen en bereikbaarheid. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibzar99bDWAhXDLFAKHarBBxEQjRwIBw&url=http://www.prachtpanden.nl/verkochte-prachtpanden/&psig=AFQjCNHdvQwaNYvDRZ5_o2FZOKt2RBlIFQ&ust=1505899236856050
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://wierdenenterpen.nl/wp-content/uploads/2016/04/jukwerd-04-o.jpg&imgrefurl=http://wierdenenterpen.nl/groninger-wierden/i-p/jukwerd/&docid=7NYkRTBX-xEC1M&tbnid=D_4q_pfSLnKdoM:&vet=10ahUKEwjb0vOT9rDWAhUCZlAKHdCiCC4QMwhUKCUwJQ..i&w=800&h=571&bih=956&biw=1680&q=jukwerd&ved=0ahUKEwjb0vOT9rDWAhUCZlAKHdCiCC4QMwhUKCUwJQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.reliwiki.nl/images/7/71/01016_Meedhuizen_vm.NH.Kerk_13e_Hoofdstraat_6_Gron._foto._Andr%C3%A9_van_Dijk_Kerkenverzamelaar_(4).jpg&imgrefurl=http://www.reliwiki.nl/images/7/71/&docid=vvlEM3V7S7LFAM&tbnid=CPi1rxA6g-EvjM:&vet=10ahUKEwifhKXc9rDWAhXKaVAKHTktAXw4rAIQMwgsKCowKg..i&w=1669&h=1113&bih=956&biw=1680&q=meedhuizen&ved=0ahUKEwifhKXc9rDWAhXKaVAKHTktAXw4rAIQMwgsKCowKg&iact=mrc&uact=8
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Het water in het gebied is onmiskenbaar belangrijk. Het Eems-Dollardgebied is 
een zeearm van de Waddenzee en onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed 
de Waddenzee. De ecologische ader verbindt het zoete water uit de Eems met 
het zoute water uit de Waddenzee. Ook de vertakkingen, kanalen en 
waterlopen in het gebied zijn onderdeel (geworden) van de ecologische 
structuur en schoonheid. Zij brengen nieuwe uitdagingen met zich mee op het 
gebied van veiligheid, vernatting en verdroging. 

 
Gebiedsresultaat  Het perspectief voor het landschap is de ontplooiing van de ecologische en 

landschappelijke kwaliteiten in verbinding met en met respect voor 
economische ontwikkeling. De toekomst van het gebied is daarmee inherent 
verbonden aan het verleden.  

 
Het overzicht van gebiedsgegevens, gebiedsopgaven en het te bereiken 
gebiedsresultaat zijn voor het thema ‘Landschap’ hieronder schematisch 
weergegeven. 
 

  
 

De gebiedsopgaven om van gebiedsgegeven toe te werken naar het 
gebiedsresultaat zijn hierna nader uitgewerkt.  

 
Ruimtelijke kwaliteit Aardbevingen bedreigen de ruimtelijke kwaliteiten van het typische Groninger 

landschap. Het cultuurhistorisch erfgoed en de karakteristieke bebouwing staan 
letterlijk en figuurlijk onder druk. Juist het monumentaal vastgoed is bijzonder 
kwetsbaar (fysiek) en kan de ruimtelijke kwaliteit en pracht van het gebied 
aantasten. De gemeenten beschermen het erfgoed en de karakteristieke 
bebouwing. Er is aandacht voor kansrijke ontplooiing van de ruimtelijke 
kwaliteiten. 

 
Leegstand  De schaalvergroting in de landbouw vraagt om visie en sturing op omgaan met 

leegstand en efficiënte landbouw met respect voor ecologie en landschap. Meer 
leegstaande bedrijfsgebouwen vragen om een oriëntatie op (nog) meer 
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mogelijkheden voor combinaties van wonen en bedrijvigheid en meer nieuwe 
economische dragers. 

 
Ecologie en energie  Het Eems-Dollardgebied kent ecologische en energetische uitdagingen. We 

transformeren uitdagingen tot kansen. Juist dit gebied ontwikkelt en profileert 
zich in rap tempo tot ‘Energy Valley’. Reusachtige windmolens voorzien in een 
enorme energiebehoefte van de regio en daarbuiten, in het gebied verschijnt de 
komende jaren een volledige geïntegreerde power-to-Gas-installatie en 
slibonderzoek krijgt verdieping en innovatieve oplossingsrichtingen. 

 
Verduurzaming en veiligheid van de wateropgave  

De nieuwe wateropgaven vragen om een regie- en signaalfunctie van de 
gemeente(n), via bestuurlijke afspraken, wet- en regelgeving en gezamenlijke 
programma’s met Rijk en Waterschap. Waterkwaliteit is een kernonderdeel van 
de gezonde leefomgeving. Dijkversterking is noodzakelijk om de veiligheid van 
het gebied te waarborgen, vanwege de daling van de bodem, stijging van de 
zee en bevingen en kan worden opgepakt via nieuwe concepten. 

 
De toeristisch-recreatieve uitstraling wordt versterkt, zowel binnen de dijken als 
daarbuiten met recreatieve routes.  

 
 
3.2 Perspectief: Zelfredzaamheid 
 
 
Gebiedsgegeven  Werkgelegenheid en economische ontwikkeling vormen belangrijke 

voorwaarden voor een zelfredzaam gebied met zelfredzame inwoners, kortom 
een zelfredzame samenleving. Het gebied wordt gekenmerkt door een relatief 
hoge werkloosheid. Deze is vooral geconcentreerd aan de ‘onderkant’ van de 
arbeidsmarkt. In de industrie worden veelal banen op tenminste mbo-niveau 
aangeboden. Er is daardoor een mismatch tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt, waardoor kansen worden gemist om meer inwoners op te nemen 
in het reguliere arbeidsproces. Er wordt in het gebied hard gewerkt om de 
werkgelegenheid (mede voor het realiseren van de versterkingsopgave in 
relatie tot de aardbevingsproblematiek) te bevorderen. Bestuurlijk commitment 
van overheden en werkgevers heeft geresulteerd in het 1.000-banenplan, 
waarin 500 werkzoekenden in de bouw en 500 in de overige sectoren aan het 
werk komen. In het recente Industrie Convenant Eemsdelta, waartoe ook de 
Eemshaven wordt gerekend, bestaat nadrukkelijk aandacht voor het 
werkgelegenheidsaspect. Provincie, industriepartners, NOM, GSP en SBE 
kiezen voor groei, verduurzaming en regionale werkgelegenheid. Dat sluit aan 
bij de brede energetische opgave in de regio. De ambities liggen hier hoog en 
de urgentie is groot. De stad Groningen is in de regio een krachtige 
economische motor, zowel voor werkgelegenheid, opleiding als voor inkomen. 
Voor ons gebied is het gebruik van de kennisinfrastructuur en de stedelijke 
aantrekkingskracht van grote betekenis.  

 
 

 

 
Gebiedsresultaat  Het perspectief voor de toekomst is een zelfredzame regio, door krachtige 

samenwerking met de omgeving. Zowel met de stad Groningen en de 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/content/groningeninbeeld/pics/delfzijl/borgsweer10648.jpg&imgrefurl=http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/index.asp?id=555&docid=arvSsCg2htkX5M&tbnid=yR4e6pX-agcpDM:&vet=10ahUKEwjWpe6u-LDWAhVOI1AKHWoWBnoQMwhNKB4wHg..i&w=500&h=332&itg=1&bih=956&biw=1680&q=borgsweer&ved=0ahUKEwjWpe6u-LDWAhVOI1AKHWoWBnoQMwhNKB4wHg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dehavengids.nl/images/2015/2017/icoontjes/Appingedam_haven.jpg&imgrefurl=http://www.dehavengids.nl/index.php/overzicht-havens/groningen-binnenwater/267-appingedam/492-appingedam-jachthaven-appingedam&docid=jCST4KP8rEMReM&tbnid=EIbd8S7BHM_-eM:&vet=10ahUKEwiD3ajI-LDWAhUSY1AKHRUxCEU4ZBAzCAMoATAB..i&w=520&h=158&bih=956&biw=1680&q=appingedam&ved=0ahUKEwiD3ajI-LDWAhUSY1AKHRUxCEU4ZBAzCAMoATAB&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/content/groningeninbeeld/pics/delfzijl/borgsweer10648.jpg&imgrefurl=http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/index.asp?id=555&docid=arvSsCg2htkX5M&tbnid=yR4e6pX-agcpDM:&vet=10ahUKEwjWpe6u-LDWAhVOI1AKHWoWBnoQMwhNKB4wHg..i&w=500&h=332&itg=1&bih=956&biw=1680&q=borgsweer&ved=0ahUKEwjWpe6u-LDWAhVOI1AKHWoWBnoQMwhNKB4wHg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dehavengids.nl/images/2015/2017/icoontjes/Appingedam_haven.jpg&imgrefurl=http://www.dehavengids.nl/index.php/overzicht-havens/groningen-binnenwater/267-appingedam/492-appingedam-jachthaven-appingedam&docid=jCST4KP8rEMReM&tbnid=EIbd8S7BHM_-eM:&vet=10ahUKEwiD3ajI-LDWAhUSY1AKHRUxCEU4ZBAzCAMoATAB..i&w=520&h=158&bih=956&biw=1680&q=appingedam&ved=0ahUKEwiD3ajI-LDWAhUSY1AKHRUxCEU4ZBAzCAMoATAB&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/content/groningeninbeeld/pics/delfzijl/borgsweer10648.jpg&imgrefurl=http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/index.asp?id=555&docid=arvSsCg2htkX5M&tbnid=yR4e6pX-agcpDM:&vet=10ahUKEwjWpe6u-LDWAhVOI1AKHWoWBnoQMwhNKB4wHg..i&w=500&h=332&itg=1&bih=956&biw=1680&q=borgsweer&ved=0ahUKEwjWpe6u-LDWAhVOI1AKHWoWBnoQMwhNKB4wHg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dehavengids.nl/images/2015/2017/icoontjes/Appingedam_haven.jpg&imgrefurl=http://www.dehavengids.nl/index.php/overzicht-havens/groningen-binnenwater/267-appingedam/492-appingedam-jachthaven-appingedam&docid=jCST4KP8rEMReM&tbnid=EIbd8S7BHM_-eM:&vet=10ahUKEwiD3ajI-LDWAhUSY1AKHRUxCEU4ZBAzCAMoATAB..i&w=520&h=158&bih=956&biw=1680&q=appingedam&ved=0ahUKEwiD3ajI-LDWAhUSY1AKHRUxCEU4ZBAzCAMoATAB&iact=mrc&uact=8
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Rijksuniversiteit (Living Lab), de Eemshaven (gezamenlijks visie op de havens), 
als op provinciaal en noordelijk niveau (strategische visie). In de regio levert 
iedereen een bijdrage, en maken veel mensen gezamenlijk het verschil. 
Verduurzaming en vergroening zijn de motoren van de nieuwe 
werkgelegenheid. 

 
Het overzicht van gebiedsgegevens, gebiedsopgaven en het te bereiken 
gebiedsresultaat zijn voor het thema ‘Zelfredzaamheid’ hieronder schematisch 
weergegeven. 
 

 
 

De gebiedsopgaven om van gebiedsgegeven toe te werken naar 
gebiedsresultaat zijn hierna toegelicht.  

 
Regionaal werk  Zoals beschreven in paragraaf 1, geven het chemiepark en de haven van 

Delfzijl economische dynamiek in het gebied. Het chemiecluster zet in op 
verduurzaming en vergroening als de middelpuntvliedende kracht van de 
transformatie. De synergie tussen de bedrijventerreinen rondom Delfzijl en 
Appingedam, en de binnenhavens, biedt kansen voor verdere economische 
ontwikkeling en werkgelegenheid. Groningen Seaports staat op de kaart als 
circulaire hotspot en biobased energy. Google heeft recent zijn tweede 
datacenter geopend in de Eemshaven. Het midden- en kleinbedrijf levert een 
grote bijdrage aan de regionale werkgelegenheid. Bevordering van 
samenwerking en ondernemerschap van kleine ondernemingen krijgen 
prioriteit. De agrofoodsector beweegt mee met de dynamiek van de natuur, blijft 
ingepast in de ruimtelijke kwaliteiten en versterkt haar concurrentiekracht ook 
door verbreding van activiteiten. Daarnaast biedt de versterkingsopgave kansen 
op het terrein van werkgelegenheid voor onze inwoners.  

 
Economie  In de visie op economische ontwikkelingen van de gemeenten komen drie 

pijlers samen: arbeidsmarkt, scholing en werk. Passend werk voor iedereen is 
het uitgangspunt. Excellent onderwijs is de sleutel, een leven lang leren de 

Relatief hoge 

werkloosheid, met name 

aan ‘onderkant’ 

arbeidsmarkt

Zelfredzaamheid

Hoe wij samen leven, meedoen en samen werken

Gebiedsgegeven Gebiedsopgave Gebiedsresultaat

Economie

Inzet op passend werk 

voor iedereen, het 

bevorderen van ‘een leven 

lang leren’ en gezonde 

levensstijlen.

Chemiecluster en 

haven Delfzijl vormen 

economisch cluster van 

nationaal belang 
(ca 6.000 arbeidsplaatsen 

in Delfzijl verbonden aan 

chemie en havens)

De noodzaak om 

energetisch  

(huishoudens, 

bedrijven, landbouw) 

zelfvoorzienend te zijn

Zelfredzame regio 

in krachtige 

samenwerking met 

de  omgeving, 

waarin 

verduurzaming de 

motor is van nieuwe 

werkgelegenheid.

De Eemshaven en de 

stad Groningen zijn 

belangrijke partners 

voor werkgelegenheid, 

opleiding en inkomen

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid is 

essentieel: verdubbeling 

N33 (Zuidbroek-

Appingedam) en 

vergroten zeesluis;

In combinatie met sterke 

samenwerkingsrelaties

Verduurzamen

Het versterken van het 

duurzame profiel en 

realiseren van duurzame 

energievoorziening met 

nieuwe arbeidsplaatsen

Regionaal werk

Vergroenen en verduur-

zamen chemiecluster, 

ontwikkeling circulaire

economie, incl. stimulering 

en realisatie regionale 

banen met 

doorgroeimogelijkheden
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norm. Dat betekent scholing van jongeren en (bij)scholing van volwassenen, in 
aansluiting op de banen die in de regio beschikbaar zijn. Zo kan de 
arbeidspopulatie worden vergroot. Op de arbeidsmarkt is sprake van een 
adequate uitwisseling van vraag en aanbod. Het bevorderen van een gezonde 
levensstijl is een kritische succesfactor. De samenwerking tussen onderwijs en 
het regionale bedrijfsleven en het midden- en kleinbedrijf wordt nog hechter. De 
opgaven van ondernemers komen terug in de onderwijsagenda, en innovaties 
in het onderwijs komen ten goede aan ondernemers in de regio. 

 
Bereikbaarheid  Bereikbaarheid is een kernthema. De huidige gemeenten hebben een goede 

verbinding met de stad Groningen. Dat geldt overigens niet voor alle kernen. 
Het handhaven, dan wel waar mogelijk verbeteren van goede verbindingen met 
de centrumdorpen is van belang. De verbreding van de N33 biedt 
mogelijkheden die economisch verder moeten worden benut. 

 
Ook het belang van digitale bereikbaarheid moet worden onderkend. Met het 
experiment voor het 5G-netwerk en de investeringen in breedband zit het 
gebied vooraan in de digitale golf. Samenwerking met de omgeving is voor 
bereikbaarheid onmisbaar. Dit vraagt om heldere, ambitieuze afspraken waarin 
het gemeenschappelijk belang voorop staat, en gewerkt wordt vanuit een 
volwassen, gelijkwaardige relatie. 

 
Verduurzamen  Aardbevingen maken de urgentie en impact van het energievraagstuk 

zichtbaar. Verduurzaming van de energievoorziening is niet meer vrijblijvend en 
niet langer verliesgevend. Het gebied verzilvert de kansen in nieuwe duurzame 
banen, ten behoeve van de regionale werkgelegenheid. 

 
 
3.3 Perspectief Leefbaarheid 
 
 
Gebiedsgegeven  Bij ongewijzigd beleid zal de komende decennia de bevolkingssamenstelling 

van het gebied verder wijzigen. Binnen de DAL-regio is sprake van onderlinge 
verschillen in mate, tempo en impact. De verandering door ontgroening en 
vergrijzing raakt in de eerste plaats de wensen over de eigen woonomgeving. 
Er is een vraag naar meer geschikte woningen voor ouderen enerzijds en een 
overschot van gezinswoningen anderzijds. De staat van het maatschappelijk en 
particulier vastgoed staat onder druk. De gemeenten werken steeds vaker 
proactief aan deze opgaven en wachten niet meer af. De schade aan 
gebouwen door bevingen, leegstand van maatschappelijk vastgoed en 
achterstallig onderhoud vereisen een blijvende, assertieve en proactieve 
houding, waarbij deze opgaven in samenhang worden aangepakt.  

 
Een van de belangrijkste opgaven is het binden van jongeren door hen 
perspectief te bieden. Dit vraagt om samenhangend beleid dat erop is gericht 
jongeren, die willen blijven in de regio, vast te houden. Onderdelen van dat 
beleid zijn het realiseren van een match tussen onderwijs & arbeid, de 
beschikbaarheid van starterswoningen en de aanwezigheid van voorzieningen 
voor jongeren.  

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/content/groningeninbeeld/pics/appingedam/appingedam10466.jpg&imgrefurl=http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/index.asp?id=494&docid=dWeaX6ZVF99fsM&tbnid=LjyrW7ZijS6_KM:&vet=10ahUKEwjW5Yab-rDWAhUNElAKHRmcDGsQMwhYKBQwFA..i&w=500&h=332&bih=956&biw=1680&q=appingedam&ved=0ahUKEwjW5Yab-rDWAhUNElAKHRmcDGsQMwhYKBQwFA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.erfgoedgemeentedelfzijl.nl/wpimages/wp68da14ed_06.png&imgrefurl=http://www.erfgoedgemeentedelfzijl.nl/krewerd.html&docid=jKtKrKN8wL6kxM&tbnid=1k6zbqL6CBrOwM:&vet=10ahUKEwjTwf68-rDWAhVSJ1AKHZ9LDx4QMwhsKDwwPA..i&w=417&h=280&bih=956&biw=1680&q=krewerd&ved=0ahUKEwjTwf68-rDWAhVSJ1AKHZ9LDx4QMwhsKDwwPA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/content/groningeninbeeld/pics/appingedam/appingedam10466.jpg&imgrefurl=http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/index.asp?id=494&docid=dWeaX6ZVF99fsM&tbnid=LjyrW7ZijS6_KM:&vet=10ahUKEwjW5Yab-rDWAhUNElAKHRmcDGsQMwhYKBQwFA..i&w=500&h=332&bih=956&biw=1680&q=appingedam&ved=0ahUKEwjW5Yab-rDWAhUNElAKHRmcDGsQMwhYKBQwFA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.erfgoedgemeentedelfzijl.nl/wpimages/wp68da14ed_06.png&imgrefurl=http://www.erfgoedgemeentedelfzijl.nl/krewerd.html&docid=jKtKrKN8wL6kxM&tbnid=1k6zbqL6CBrOwM:&vet=10ahUKEwjTwf68-rDWAhVSJ1AKHZ9LDx4QMwhsKDwwPA..i&w=417&h=280&bih=956&biw=1680&q=krewerd&ved=0ahUKEwjTwf68-rDWAhVSJ1AKHZ9LDx4QMwhsKDwwPA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/content/groningeninbeeld/pics/appingedam/appingedam10466.jpg&imgrefurl=http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/index.asp?id=494&docid=dWeaX6ZVF99fsM&tbnid=LjyrW7ZijS6_KM:&vet=10ahUKEwjW5Yab-rDWAhUNElAKHRmcDGsQMwhYKBQwFA..i&w=500&h=332&bih=956&biw=1680&q=appingedam&ved=0ahUKEwjW5Yab-rDWAhUNElAKHRmcDGsQMwhYKBQwFA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.erfgoedgemeentedelfzijl.nl/wpimages/wp68da14ed_06.png&imgrefurl=http://www.erfgoedgemeentedelfzijl.nl/krewerd.html&docid=jKtKrKN8wL6kxM&tbnid=1k6zbqL6CBrOwM:&vet=10ahUKEwjTwf68-rDWAhVSJ1AKHZ9LDx4QMwhsKDwwPA..i&w=417&h=280&bih=956&biw=1680&q=krewerd&ved=0ahUKEwjTwf68-rDWAhVSJ1AKHZ9LDx4QMwhsKDwwPA&iact=mrc&uact=8
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De decentralisaties van de zorgtaken zijn de afgelopen jaren geland. Het 
aanvragen van zorg en ondersteuning is getransformeerd van bureaucratische 
rompslomp naar een keukentafelgesprek, zoveel als mogelijk in de eigen 
leefomgeving. Ondanks de eigen verantwoordelijkheid is er voldoende 
aandacht dat er niemand tussen wal en schip belandt.  

 
De bewoners in het gebied tonen een grote verantwoordelijkheid en de sociale 
cohesie in het gebied is groot. Inwoners kennen elkaar, onder andere uit de 
verenigingen en organisaties. Met en voor elkaar organiseren ze (kleine) 
evenementen, markten en ontmoetingen. Ook bij meer recente en nieuwe 
vormen van participatie en coöperatie zijn de inwoners betrokken. Inwoners zijn 
bereid om mee te denken over beleid, uitvoering en inrichting van hun 
leefomgeving. Tegelijkertijd is de druk op zorgbudgetten groot, vanwege 
meerjarige bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid. Bovendien hebben de 
decentralisaties zorgpunten blootgelegd. Zorgcentra sluiten of hebben het 
zwaar. De zorg voor ouderen in de kleine kernen vraagt om voortdurende inzet 
van vrijwilligers, mantelzorgers en andere informele zorgnetwerken. Het is de 
vraag of inwoners deze verantwoordelijkheid kunnen blijven dragen. Door 
lokale, nationale en internationale ontwikkelingen staan de voorzieningen in de 
omgeving onder druk. In de dagelijkse omgeving van inwoners verdwijnen 
lokale pinautomaten vanwege digitalisering en hebben kleine ondernemers het 
lastig vanwege (internationale) concurrentie van grote ketens op het internet. 
Ook publieke ruimten staan onder druk. Zo zien scholen de leerlingenaantallen 
dalen en daalt het aantal gebruikers van verschillende multifunctionele 
accommodaties.  

 

 
 

Gebiedsresultaat  Een gebied waar de sociale samenhang en de veiligheid geborgd zijn, de 
kwaliteit van gebouwen en openbare ruimte hoog is, de zorginfrastructuur 
aansluit bij de behoefte, de voorzieningen van topniveau en goed bereikbaar 
zijn, en waar een gevoel van welbevinden bestaat

2
. In de praktijk gaat het om 

zorgen voor elkaar in een veilige en aantrekkelijke woonomgeving.  

                                                      
2
 Op basis van het woon- en leefbaarheidsplan Eemsdelta. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.krewerdopdekaart.nl/wp-content/uploads/2015/07/krewerd-omgeving-13-e1499436042495-1800x600.jpg&imgrefurl=http://www.krewerdopdekaart.nl/&docid=iLPhSjUV23qGlM&tbnid=eU7Sdyrx3pReXM:&vet=10ahUKEwjTwf68-rDWAhVSJ1AKHZ9LDx4QMwhqKDowOg..i&w=1800&h=600&bih=956&biw=1680&q=krewerd&ved=0ahUKEwjTwf68-rDWAhVSJ1AKHZ9LDx4QMwhqKDowOg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.eemsbode.nl/files/2013/02/de-kus-van-appingedam-2.jpg&imgrefurl=http://www.eemsbode.nl/nieuws/17261/feestelijke-onthulling-%E2%80%98de-5-kussen-van-appingedam%E2%80%99/&docid=JhWUyibzbTz4EM&tbnid=UmcS-CDDXs8_kM:&vet=10ahUKEwibzdHV-7DWAhVGb1AKHRKxBA8QMwhdKBkwGQ..i&w=4724&h=2959&bih=956&biw=1680&q=appingedam&ved=0ahUKEwibzdHV-7DWAhVGb1AKHRKxBA8QMwhdKBkwGQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/content/groningeninbeeld/pics/loppersum/Loppersum5802.jpg&imgrefurl=http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/index.asp?id=1288&docid=xQVQUqWBawFa1M&tbnid=qwKGFr1x9gFnZM:&vet=10ahUKEwjis_OE_LDWAhVRKVAKHbQdDn0QMwhsKCgwKA..i&w=500&h=332&bih=956&biw=1680&q=loppersum&ved=0ahUKEwjis_OE_LDWAhVRKVAKHbQdDn0QMwhsKCgwKA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.krewerdopdekaart.nl/wp-content/uploads/2015/07/krewerd-omgeving-13-e1499436042495-1800x600.jpg&imgrefurl=http://www.krewerdopdekaart.nl/&docid=iLPhSjUV23qGlM&tbnid=eU7Sdyrx3pReXM:&vet=10ahUKEwjTwf68-rDWAhVSJ1AKHZ9LDx4QMwhqKDowOg..i&w=1800&h=600&bih=956&biw=1680&q=krewerd&ved=0ahUKEwjTwf68-rDWAhVSJ1AKHZ9LDx4QMwhqKDowOg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.eemsbode.nl/files/2013/02/de-kus-van-appingedam-2.jpg&imgrefurl=http://www.eemsbode.nl/nieuws/17261/feestelijke-onthulling-%E2%80%98de-5-kussen-van-appingedam%E2%80%99/&docid=JhWUyibzbTz4EM&tbnid=UmcS-CDDXs8_kM:&vet=10ahUKEwibzdHV-7DWAhVGb1AKHRKxBA8QMwhdKBkwGQ..i&w=4724&h=2959&bih=956&biw=1680&q=appingedam&ved=0ahUKEwibzdHV-7DWAhVGb1AKHRKxBA8QMwhdKBkwGQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/content/groningeninbeeld/pics/loppersum/Loppersum5802.jpg&imgrefurl=http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/index.asp?id=1288&docid=xQVQUqWBawFa1M&tbnid=qwKGFr1x9gFnZM:&vet=10ahUKEwjis_OE_LDWAhVRKVAKHbQdDn0QMwhsKCgwKA..i&w=500&h=332&bih=956&biw=1680&q=loppersum&ved=0ahUKEwjis_OE_LDWAhVRKVAKHbQdDn0QMwhsKCgwKA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.krewerdopdekaart.nl/wp-content/uploads/2015/07/krewerd-omgeving-13-e1499436042495-1800x600.jpg&imgrefurl=http://www.krewerdopdekaart.nl/&docid=iLPhSjUV23qGlM&tbnid=eU7Sdyrx3pReXM:&vet=10ahUKEwjTwf68-rDWAhVSJ1AKHZ9LDx4QMwhqKDowOg..i&w=1800&h=600&bih=956&biw=1680&q=krewerd&ved=0ahUKEwjTwf68-rDWAhVSJ1AKHZ9LDx4QMwhqKDowOg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.eemsbode.nl/files/2013/02/de-kus-van-appingedam-2.jpg&imgrefurl=http://www.eemsbode.nl/nieuws/17261/feestelijke-onthulling-%E2%80%98de-5-kussen-van-appingedam%E2%80%99/&docid=JhWUyibzbTz4EM&tbnid=UmcS-CDDXs8_kM:&vet=10ahUKEwibzdHV-7DWAhVGb1AKHRKxBA8QMwhdKBkwGQ..i&w=4724&h=2959&bih=956&biw=1680&q=appingedam&ved=0ahUKEwibzdHV-7DWAhVGb1AKHRKxBA8QMwhdKBkwGQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/content/groningeninbeeld/pics/loppersum/Loppersum5802.jpg&imgrefurl=http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/index.asp?id=1288&docid=xQVQUqWBawFa1M&tbnid=qwKGFr1x9gFnZM:&vet=10ahUKEwjis_OE_LDWAhVRKVAKHbQdDn0QMwhsKCgwKA..i&w=500&h=332&bih=956&biw=1680&q=loppersum&ved=0ahUKEwjis_OE_LDWAhVRKVAKHbQdDn0QMwhsKCgwKA&iact=mrc&uact=8
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Het overzicht van gebiedsgegevens, gebiedsopgaven en het te bereiken 
gebiedsresultaat zijn voor het thema ‘Leefbaarheid’ hieronder schematisch 
weergegeven. 
 

 
 

De gebiedsopgaven om van gebiedsgegevens toe te werken naar het 
gebiedsresultaat zijn hierna uitgewerkt.  

 
Versterkingsopgave Versterking van de gebouwde omgeving is binnen het perspectief ‘leefbaarheid’ 

de onderlegger en centrale aanjager. Recente onderzoeken en ervaringen laten 
zien dat de noodzakelijke versterking in het aardbevingsgebied veel complexer 
is dan eerder aangenomen. Deze transformatie grijpt diep in op de persoonlijke 
leefomgeving van inwoners. Voor de komende jaren is sprake van 
grootscheepse herstructureringen, die tegelijkertijd gepaard gaan met 
miljardeninvesteringen. Speciale aandacht is nodig voor woningen die extra 
kwetsbaar zijn en waar de waardedaling extra hard toeslaat. Voor deze 
kwetsbare onderdelen is visie- en planvorming al afgerond en komt het aan op 
het met vaart oppakken van de uitvoering. Daarbij is van belang dat de 
belangen van inwoners nauwgezet worden bewaakt en inwoners actief worden 
ondersteund bij de versterkingsoperatie die wordt uitgevoerd onder leiding van 
de Nationaal Coördinator Groningen. 

 
Aanpassen woningvoorraad  

De verandering van de bevolkingssamenstelling en de ontwikkelingen in de 
zorg (langer thuis wonen van ouderen en een hogere drempel voor 
verpleeghuizen) vragen om een verandering van de woningvoorraad. Daartoe is 
een integrale aanpak van sloop, nieuwbouw en ingrijpende versterking en 
renovatie van woningen noodzakelijk, in de koop- en de huursector. Krimp- en 
aardbevingsbestendig. In het hart van de visie staat het meebewegen met de 

Verandering samenstelling 

bevolking (krimp, ontgroening en 

vergrijzing) leidt tot overschot aan 

woningen en te weinig geschikte 

ouderenwoningen

Leefbaarheid

Wonen en zorgen in een hechte leefomgeving

Gebiedsgegeven Gebiedsopgave Gebiedsresultaat

De staat van het maatschappelijk 

en particulier vastgoed staat 

onder druk, door aardbevingen en 

achterstallig onderhoud

Transities in de zorg leiden tot 

druk op beschikbare 

zorgbudgetten en een grotere 

eigen en sociale 

verantwoordelijkheid.

Zorg(en) voor 

elkaar, in een 

veilige en 

aantrekkelijke 

woonomgeving

Betrokken en actieve bewoners 

met trots en 

verantwoordelijkheidsgevoel 

creëren een bloeiend 

verenigingsleven en tonen 

participatie en coöperatie.

Sociale samenhang

Uitdagen van het rijke culturele 

leven tot nieuwe verant-

woordelijkheden (zorg, energie) en 
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woonwensen van de toekomst: maatwerk in de voorzieningenstructuur, 
investeren in toegankelijke levensloopbestendige woningen, aandacht voor 
woningen uit de jaren ’50 en ’60 en voor een voldoende toegesneden aanbod 
voor jongeren. 

 
Binden jongeren  Het ontwikkelen van beleid voor het binden van jongeren dient erop te zijn 

gericht dat jongeren, die willen blijven in de regio, perspectief wordt geboden. 
Dit vraagt om een samenhangende agenda met concrete acties voor de korte 
termijn, gericht op het realiseren van een match tussen onderwijs & arbeid, de 
beschikbaarheid van starterswoningen en voorzieningen voor jongeren. De 
versterkingsopgave in relatie tot de aardbevingen biedt kansen voor 
werkgelegenheid voor jongeren. Het oplossen van de mismatch tussen vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt vraagt om excellent onderwijs voor jongeren. 
Zoals eerder in dit document beschreven, dient de samenwerking tussen 
onderwijs, het regionale bedrijfsleven en het midden- en kleinbedrijf nog hechter 
te worden. Zo kunnen de opgaven van ondernemers terugkomen in de 
onderwijsagenda, en innovaties in het onderwijs ten goede komen aan 
ondernemers in de regio. Ondertussen is het 1.000-banenplan, waarin 500 
werkzoekenden in de bouw en 500 in de overige sectoren aan het werk komen, 
gereed voor implementatie.  

 
Transformatie van de zorg  

De veranderingen in de zorg vragen voortdurend aandacht en een figuurlijke 
vinger aan de pols. Om de overbelasting van informele netwerken te 
voorkomen, zijn nieuwe concepten nodig, zoals andere combinaties van wonen 
en zorg, meer collectieve voorzieningen en de invulling van dagbesteding met 
participatiebanen. Het gebied profiteert van de gezamenlijke visie in het sociaal 
domein en de gezamenlijke aandacht voor diverse regelingen (privacy, 
adviesraad, digitalisering klanttevredenheid). 

 
Sociale samenhang De onderlinge cohesie in het gebied is groot, met verschillen tussen inwoners en 

verschillen tussen de kernen, dorpen en steden. Hoewel de saamhorigheid in 
afgelegen dorpen groter is (SCP, 2017) zijn de uitdagingen ook groter. De 
kracht is om de verschillen precies in kaart te brengen om volle aansluiting te 
vinden bij de leefwereld. Inwoners faciliteren en prikkelen voor nieuwe 
uitdagingen (zorg, energie) vergt werken aan vertrouwen in de lokale overheid 
en balanceren om inspanningen te waarderen, maar overbelasting te 
voorkomen. De gemeente transformeert daarom haar werkwijzen, beleid en 
organisatie. 

 
Voorzieningen  De voorzieningenstructuur verandert de komende jaren in rap tempo. 

Veranderingen van winkelgebieden, dorpscentra, zorgvoorzieningen en 
basisscholen vragen om maatwerk, goede begeleiding en intensieve 
inwonersparticipatie. In de kern gaat het om verbeteren van voorzieningen, om 
de gevolgen van de veranderende bevolkingssamenstelling op te kunnen 
vangen. De veranderingen van de zorg bieden aangrijpingspunten voor een 
opwaardering van de voorzieningenstructuur. Bijvoorbeeld door lokaal letterlijk 
de deuren te openen voor het aanvragen van zorgvoorzieningen (toegang) en 
door versterking van de eerstelijnszorg en algemene Wmo-voorzieningen in de 
wijken. De nieuwe voorzieningenstructuur is hoogwaardig, duurzaam, 
complementair, robuust en goed bereikbaar. 
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4 Vijf urgente maatschappelijke uitdagingen 
 
 

De drie perspectieven ‘Landschap’, ‘Zelfredzaamheid’ en ‘Leefbaarheid’ laten 
zien hoe de toekomst in het gebied de komende decennia kan worden 
vormgegeven. Ze zijn gebaseerd op de feitelijke situatie op dit moment 
(gebiedsgegeven), en schetsen een beeld van de toekomst (gebiedsresultaat). 
Daartussen staan de belangrijkste aangrijpingspunten voor de verandering 
(gebiedsopgaven). 

 
De drie gehanteerde perspectieven kennen echter nog geen verbindende 
schakels. Daarnaast zijn de genoemde gebiedsopgaven niet geprioriteerd. Om 
aan deze twee kanttekeningen van de gehanteerde ordening tegemoet te 
komen, zijn hierna vijf urgente maatschappelijke uitdagingen uitgewerkt.  

 
Het zijn uitdagingen die met voorrang kunnen en moeten worden opgepakt. De 
herkenning van deze uitdagingen is groot, zowel binnen de gemeenten als bij 
inwoners en externe betrokkenen. De grotere schaal van een heringedeelde 
gemeente schept meer en nieuwe mogelijkheden voor een effectieve aanpak. 

 
De prioritering van de vijf uitdagingen ziet er als volgt uit: 

1. Aardbevingen de baas 
2. Meer mensen aan het werk 
3. Voorbereid op minder mensen en inzet op binding jongeren aan de regio  
4. Toekomstbestendige zorg en ondersteuning 
5. Verduurzamen van de energiebehoefte 

 

 

 

4.1 Aardbevingen de baas  
 

De winning van aardgas in Groningen gaat hand in hand met de (dreiging van) 
aardbevingen. Het dagelijks leven van veel inwoners is hierdoor geraakt, op het 
meest persoonlijke niveau: thuis. Bestuurlijk kunnen de bevingen niet worden 
stilgezet, maar de aanpak om de gevolgen te beperken moet krachtig worden 
voortgezet. Een eventueel nieuw te vormen gemeente moet zich sterk maken, 
onomwonden en kraakhelder, voor de belangen van haar inwoners die de 
gevolgen van de bevingen ondervinden. Zij verwoordt treffend het gevoel van 
onveiligheid en de ervaren onrechtvaardigheid in het gebied. De gemeente is er 
scherp op dat de schademeldingen in behandeling worden genomen en 
adequaat en voortvarend worden afgehandeld. Daarnaast stelt de gemeente de 
sociaal-maatschappelijke gevolgen nadrukkelijk aan de orde, inclusief de 
gezondheidsklachten van inwoners, ten gevolge van de aanhoudende 
onzekerheid van risico's en langslepende afwikkeling van individuele 
schadedossiers. Ze maakt het zichtbaar en hoorbaar, en werkt aan het 
verminderen van de negatieve gevolgen. De gemeente is als eerste overheid 
aanspreekbaar en ondersteunend voor inwoners en werkt daarin nauw samen 
met de Nationaal Coördinator Groningen. De versterking van woningen, het 
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maatschappelijk vastgoed en cultureel erfgoed benut de gemeente om niet 
alleen aardbevingsbestendig, maar ook toekomstbestendig vastgoed te 
realiseren. Zo worden met de versterkingsoperatie vastgoed en erfgoed 
verduurzaamd. De gemeente maakt zich sterk om ook andere mogelijkheden 
van verduurzaming en energietransitie te benutten. Vanuit de 
versterkingsoperatie benut de gemeente de kansen op het terrein van 
werkgelegenheid voor inwoners.  

 
Zoals reeds opgemerkt in de eerste paragraaf van deze notitie, vormen de 
nadelige gevolgen en de mogelijke synergiekansen van de gaswinning een 
kaderstellende rode draad in al het beleid van de gemeente. Deze rode draad 
vormt de basis voor het assertief omgaan met de nadelige gevolgen en het 
proactief benutten van synergievoordelen. 

 
4.2 Meer mensen aan het werk 
  

Werkgelegenheid in het gebied is essentieel voor meedoen, welzijn, 
gezondheid en welbevinden. Iedereen profiteert als mensen aan het werk zijn. 
De inzet op passend werk voor iedereen staat daarom hoog op de 
maatschappelijke, politieke en economische agenda. De 
werkgelegenheidsontwikkeling in 2016 behoorde in onze regio tot de hoogste 
van Nederland. Passend werk voor iedereen betekent het oplossen van de 
mismatch tussen vraag en aanbod en de invulling van meer nieuwe 
arbeidsplaatsen op mbo-niveaus twee en drie vanuit de eigen regio, de 
realisatie en invulling van de banenafspraak. De gemeente schakelt daarbij op 
alle niveaus samen met andere overheden. (Inter-)nationaal voor de 
transformatie van het chemiecluster en de ontwikkeling van de circulaire 
economie, regionaal voor de kenniseconomie en de energietransitie, 
gemeentelijk voor de sociale werkvoorziening en op microniveau door in 
dorpen, kernen en gemeenschappen blijvende werkgelegenheid aan te jagen.  

 
 

 

 
4.3 Voorbereid op minder mensen 
  

De daling van het aantal inwoners en de verandering van de 
bevolkingssamenstelling (meer ouderen, minder jongeren) raakt het gebied op 
allerlei aspecten. De ontwikkeling is niet nieuw, en zal zich in de komende jaren 
voortzetten. Een belangrijke beleidsopgave is om jongeren zoveel mogelijk aan 
de regio te binden en een interessante gemeente te zijn voor jongeren die hier 
komen werken. De verandering van de bevolkingssamenstelling biedt ook 
positieve aangrijpingspunten. Ontspanning van de woningmarkt geeft potentiële 
kopers meer ruimte voor hun eigen woonvoorkeuren. Bovendien prikkelt de 
context bouwbedrijven tot innovatieve woonvormen: levensloopbestendig en 
aardbevingsbestendig. Herstructurering in combinatie met sloop/nieuwbouw 
biedt kansen om verouderde huisvesting om te vormen naar aantrekkelijke 
woonmilieus. De opgave is manifest aanwezig in het gebied. De gemeente 
brengt bewoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties 
bij elkaar. Gezamenlijk en in co-creatie worden woningen, voorzieningen en 
economische uitdagingen aangepakt. De gemeente koerst op een 
hoogwaardige woon- en leefomgeving en acteert visionair, duurzaam en 
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hoopvol, waarbij de inzet is gericht op het realiseren van duurzame, compact 
georganiseerde voorzieningen, met aandacht voor maatwerk en 
bereikbaarheid. De middelen voor de versterkingsoperatie worden als 
katalysator benut voor de aanpak en verduurzaming van vastgoed, in 
combinatie met herinrichting van de openbare ruimte en met aandacht voor 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.  

 
4.4 Toekomstbestendige zorg en ondersteuning  
 

De stelselwijzigingen in de zorg grijpen direct in op de persoonlijk leefsituatie 
van inwoners met een hulpvraag. De veranderingen van zorg, hulp en 
ondersteuning treffen met name inwoners met een lagere (ervaren) 
gezondheid. Uit de gezondheidsrapportages blijkt dat de DAL-regio kwetsbaar 
is. De afgelopen jaren is het percentage volwassenen met overgewicht 
toegenomen. In het gebied wordt relatief veel gerookt. De lage 
sociaaleconomische status correleert met een verhoging van de 
gezondheidsklachten.  

 
Net als in andere delen van ons land, kan de toename van ouderen in de 
DAL-regio leiden tot een relatief hogere hulpvraag. Het transformeren van de 
zorg, hulp en ondersteuning onder deze condities is een zware opgave. Daarbij 
is het onverstandig de opgave uit te stellen tot kwaliteit van hulpverlening 
vermindert of budgetten gaan knellen. De gemeente moet de transformatie van 
de zorg hoog op de politiek-bestuurlijke agenda plaatsen. Onderwerpen op 
deze agenda zijn: preventie, vroege interventie, versterken van informele 
netwerken, verandering van het zorglandschap (zorgaanbieders) en nieuwe 
arrangementen in zorg en verblijf. 

 

 

 

4.5 Verduurzamen van de energiebehoefte  
 

In het gebied is verduurzaming geen thema meer van de toekomst, maar van 
het heden. Op diverse fronten is het gebied aan zet, en zij levert. Het gebied 
heeft al eerder vastbesloten om windenergie voor de komende jaren in kaart te 
brengen, en in de ruimtelijke ordening deze opgaven integraal mee te nemen. 
Inwonersparticipatie krijgt daarbij vorm in meedenken, meebeslissen en 
meeprofiteren. Ondertussen kondigt zich een hernieuwde burgerkracht over 
energie aan. Het aantal investeringen in eigen energiecoöperaties, -
voorzieningen, zonne- en windenergie is fors toegenomen. De samenwerking 
met (nieuwe) buurgemeenten is noodzakelijk, maar ook samenwerking in de 
hele provincie, nationaal en met de Duitse buren. Het gebied profileert zich met 
recht als ‘Energy Valley’. Wanneer bedrijven juist dit gebied opzoeken vanwege 
de groene synergie met andere bedrijven, accelereert de spin-off. De vervuiling 
wordt tegengegaan, de economie en werkgelegenheid aangewakkerd.  
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5 Meerwaarde DAL-samenwerking en 
aandachtspunten 
 
 

In de voorgaande hoofdstukken is de inhoudelijke agenda van het gebied in 
beeld gebracht. De toekomst van het gebied is beschreven aan de hand van 
drie perspectieven (landschap, zelfredzaamheid en leefbaarheid) en vijf 
maatschappelijke uitdagingen (aardbevingen, werk, krimp, zorg, energie). De 
aanpak om tot resultaat te komen, is uitgewerkt in diverse gebiedsopgaven. De 
strategische agenda is een dynamisch document, dat meebeweegt op de 
golven in de maatschappij, economie, politiek en samenleving. 

 
In de agenda is nog niet uitgewerkt hoe het schaalniveau van een eventueel 
nieuw te vormen gemeente zou doorwerken. De meerwaarde van een nieuwe 
gemeente vertaalt zich in een vergroting van effectiviteit en efficiëntie van 
handelen. Een nieuwe gemeente zal de gebiedsopgaven en maatschappelijke 
uitdagingen in potentie krachtiger kunnen oppakken dan drie gemeenten 
afzonderlijk. Daarvoor is echter wel nadere argumentatie nodig, zullen de 
bedoelde potenties moeten worden benut en de verbinding met de inwoners in 
stand moeten blijven dan wel worden versterkt. Hierna is beschreven wat de 
mogelijke meerwaarde is van een eventuele herindeling en met welke 
aandachtspunten rekening moet worden gehouden.  

 

 

 

5.1 Mogelijke meerwaarde eventuele herindeling DAL-gemeente 
 

 
Concrete ontwikkelagenda en handelingsperspectief voor DAL-gemeente 

De combinatie van de vijf urgente maatschappelijke uitdagingen biedt de basis 
voor een concrete ontwikkelagenda voor een te vormen DAL-gemeente. Deze 
vijf uitdagingen bevatten elementen die elkaar onderling goed kunnen 
versterken wanneer deze in samenhang worden opgepakt. Zo kunnen 
mogelijke nadelige effecten van de ene ontwikkeling worden ondervangen in 
combinatie met de aanpak van een ander vraagstuk. Een concrete inhoudelijke 
agenda genereert ook positieve energie binnen een nieuw te vormen 
gemeente, wanneer er handelingsperspectief is voor het aanpakken van 
concrete vraagstukken.  

 
Kracht van bestuur en betere aansluiting tussen schaal gemeente en schaalniveau opgaven 

Het schaalniveau van een DAL-gemeente sluit beter aan op het schaalniveau 
van de urgente maatschappelijke uitdagingen. In plaats van drie individuele 
gemeenten, is de nieuwe gemeente aan zet. Dat zorgt voor een betere 
strategische positionering. Tegelijkertijd ontstaat er meer evenwicht in regionale 
verhoudingen, gezien herindelingen bij aangrenzende gemeenten. Ook de 
verhouding met de stad Groningen wint aan evenwicht. Met minder gemeenten 
zal het aantal samenwerkingsverbanden afnemen en daarmee ook de 
bestuurlijke drukte. De gemeenten krijgen een grotere rol en 
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verantwoordelijkheid en een reële kans op meer invloed. Ter illustratie is hierna 
op een aantal onderwerpen nader ingezoomd:  

 Op een aantal terreinen werken de gemeenten al samen, en hoeven de 
gemeenten in de nieuwe situatie niet langer onderling af te stemmen over de te 
volgen strategie en aanpak. Dit vermindert de bestuurlijke drukte en levert winst 
op in focus, slagkracht en effectiviteit.  

 Voor het perspectief ‘Leefbaarheid’ geldt dat de schaal van de opgaven 
grotendeels overeenkomt met de schaal van een nieuwe DAL-gemeente.  

 Ook voor de perspectieven ‘Landschap’ en ‘Zelfredzaamheid’ geldt dat een 
nieuw te vormen DAL-gemeente beter aansluit bij de schaal van de opgaven, 
dan wanneer een herindeling zou uitblijven.  

 Voor het perspectief ‘Landschap’ biedt de vorming van een DAL-gemeente 
mogelijkheden om de invloed te vergroten richting derden, zoals het 
waterschap, de provincie en andere provincies. Bij een herindeling is niet langer 
sprake van eventuele onderlinge concurrentie tussen de verschillende 
gemeenten. 

 Voor het perspectief ‘Zelfredzaamheid’ leidt minder bestuurlijke afstemming tot 
meer aandacht voor de effectiviteit van de uitvoering van bijvoorbeeld de 
werkloosheidsbestrijding en een betere aansluiting van het (lokale en regionale) 
onderwijs op de arbeidsmarkt.  

 In het perspectief ‘Leefbaarheid’ kan met name de aandacht groeien voor de 
bovenlokale opgaven, namelijk door het voorkomen van concurrentie tussen 
voorzieningencentra en het richten op een verdeling van voorzieningenfuncties. 

 Een DAL-gemeente zal als gemeente van circa 50.000 inwoners in staat zijn 
een groot aantal operationele en beleidsmatige taken zelfstandig uit te voeren. 
De vorming van een DAL-gemeente maakt verschillende GR’n en andere 
samenwerkingsverbanden tussen de drie gemeenten overbodig. Op een groot 
aantal terreinen werken de drie gemeenten op ambtelijk niveau in de uitvoering 
al intensief met elkaar samen. Deze bestaande samenwerking kan relatief 
eenvoudig worden ondergebracht in een nieuwe gemeente. Dit is aan de orde 
binnen het sociaal domein. Daarnaast biedt een herindeling de mogelijkheid om 
het huidige EZ-bureau om te vormen naar eigen afdeling EZ binnen de nieuwe 
gemeente. Datzelfde geldt voor de VTH-taken. 

 De uitvoering van het Woon- en Leefbaarheidsplan (WLP) vraagt om een 
herijking van de samenwerking, waarbij de DAL-gemeente tot een nieuwe vorm 
van samenwerking komt met Eemsmond en De Marne (en later wellicht met de 
nieuwe gemeente ‘Het Hogeland’).  

 
Meer invloed en slagkracht in grotere samenwerkingsverbanden  

Samenwerking met buurgemeenten, aangrenzende regio’s en de provincie blijft 
nodig omdat bepaalde strategische opgaven zich afspelen op een schaalniveau 
dat de DAL-regio overstijgt. Een gemeentelijke herindeling leidt doorgaans tot 
andere verhoudingen in de samenwerkingsverbanden. Minder deelnemers die 
zich evenwichtiger tot elkaar verhouden. Dat zorgt ervoor dat invloed en 
slagkracht in de samenwerking toenemen. 
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Kwaliteit van dienstverlening  
Met de herindeling ontstaat een meer robuuste ambtelijke organisatie, die 
kwalitatief beter is toegerust om de opgaven waar de DAL-regio voor staat, aan 
te pakken. Een nieuwe gemeente zoekt en creëert mogelijkheden voor een 
toegankelijke, gebruiksvriendelijke en goed functionerende (digitale) 
dienstverlening. 
De ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het aardbevingsdossier 
betreffen onderwerpen die direct het dagelijks leven van de inwoners van de 
DAL-regio raken. De aanpak van deze complexe vraagstukken vraagt om een 
gemeentelijke organisatie die stevig in de schoenen staat, en tegelijkertijd 
flexibel, professioneel en adequaat is. Met de herindeling ontstaat een meer 
robuuste ambtelijke organisatie, die kwalitatief beter is toegerust om deze 
opgaven te lijf te gaan. Ook is de herindeling een goed moment om de 
ambtelijke dienstverlening tegen het licht gehouden. Een nieuwe gemeente 
zoekt en creëert verdergaande mogelijkheden voor een toegankelijke, 
gebruiksvriendelijke en goed functionerende (digitale) dienstverlening.  

 
Minder kwetsbare ambtelijke organisatie 

De heringedeelde gemeente kan meer kwaliteit leveren en maakt (meer) 

specialisatie mogelijk. Tegelijkertijd zal het aantal eenmansposten afnemen, 

waardoor de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie vermindert. 

 

5.2 Aandachtspunten bij eventuele herindeling DAL-gemeente  
 

Interne oriëntatie 
Een herindeling brengt als risico met zich mee dat de gemeenten in de eerste 
fase van het herindelingsproces naar binnen gekeerd raken. De inhoudelijke 
agenda van urgente maatschappelijke uitdagingen voor de DAL-regio staat dat 
niet toe. De drie gemeenten geven momenteel uitvoering aan eigen inhoudelijke 
agenda’s, in het belang van hun inwoners. De externe oriëntatie en de 
voortgang van uitvoering van deze agenda’s vragen tijdens een proces van 
herindeling nadrukkelijk de aandacht. Daarvoor zijn waarborgen in het proces 
van herindeling vereist, waarbij wordt ingezet op het integreren van agenda’s, 
gewerkt wordt op basis van een realistisch tijdpad en voortvarendheid is 
georganiseerd, omdat in langlopende processen veel energie kan weglekken.  

 
Lokaal maatwerk 

Met herindeling naar een grotere gemeente worden schaalvoordelen benut, 
terwijl sommige opgaven vragen om lokaal maatwerk. De verandering van de 
bestuurssamenstelling vraagt om lokaal verankerde bestuurders, die 
tegelijkertijd voor een groter gebied verantwoordelijk zijn (klein zijn in het groot). 
Dit betekent dat een nieuwe organisatie in staat moet zijn om een grote mate 
van souplesse te tonen, om de voordelen van de grootschaligheid te benutten 
en tegelijkertijd de uitvoering op kleinschalig niveau te organiseren. Enkele 
voorbeelden op dit te illustreren, zijn de volgende:  

 Een regionale visie op zorg en ondersteuning, inclusief regionale of zelfs 
bovenregionale zorginkoop moet samengaan met het ondersteunen van lokale 
initiatieven waarin zorg op vernieuwende manieren wordt georganiseerd met 
een sterkere verankering in de lokale gemeenschap. 

 Het stimuleren van toerisme en recreatie gebeurt op de schaal van het hele 
gebied ‘Noord-Groningen’. Op dat niveau kunnen arrangementen worden 
gemaakt, fondsen worden aangeboord en de marketing worden georganiseerd. 
Maar voor het aanjagen van het ondernemerschap zijn lokaal maatwerk, kennis 
en lokale contacten de doorslaggevende factoren voor succes.  
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SAMENVATTING 
 
Om tot een zorgvuldige afweging te komen voor de bestuurlijke toekomst van de DAL-gemeenten zijn er drie 
opdrachten uitgezet met betrekking tot financiën, identiteit/ overheidsnabijheid en de strategische DAL-
agenda. Dit deelonderzoek Identiteit en overheidsnabijheid richt zich op de tweede opdracht. In het 
raadsvoorstel van juni 2017 wordt de opdracht als volgt verwoord:  
 
'Hoewel de DAL-gemeenten van elkaar verschillen in omvang en cultuur (stedelijk versus landelijk) hebben de 
gemeenten gemeenschappelijk dat zij zich zeer betrokken voelen bij hun inwoners en ondernemers en 
ambitieus zijn in het realiseren van optimale dienstverlening. Dat doen ze ieder vanuit hun eigen identiteit en 
op een eigen manier. De kernvraag die zij zich stellen is: hoe kunnen wij overheidsnabijheid (en 
burgerparticipatie) gaan organiseren, waarbij wij de eigen gemeentelijke ervaringen en (voor burgers en 
organisaties) vertrouwde mechanismen borgen.' 
 
Als eerste stap in dit deelonderzoek hebben wij ons in hoofdstuk 2 gebogen over de identiteiten binnen de drie 
verschillende gemeenten. Onderzoek op dit terrein, onder meer in opdracht van het Ministerie van BZK door 
de Universiteit van Utrecht uitgevoerd onderzoek naar de herindeling Goeree-Overflakkee, maakt duidelijk dat 
lokale identiteiten bij een herindeling niet mogen worden genegeerd of weggezet als emotie. Het gevoel van 
aantasting van de lokale identiteit is vaak een van de belangrijkste voedingsbronnen van verzet tegen 
herindelingen. Het is belangrijk om bij een proces van samenwerking de identiteiten, eigenheid van 
gemeenschappen en gevoelde kernwaarden in beeld te brengen, te respecteren en te benutten bij het 
opstellen van toekomstvisies. In dit deelonderzoek zijn op hoofdlijnen de gevoelde identiteiten beschreven. 
Belangrijk is daarbij de constatering dat er sprake is van ervaren lokale en regionale identiteiten. Waarbij naast 
verschillen ook veel gedeelde identiteiten zijn. Een belangrijke breed gevoelde kernwaarde is het belang van 
een nabije, betrokken en betrouwbare overheid. Het gevoel van korte lijnen en "wij (burger en overheid) staan 
er gezamenlijk voor". 
 
In hoofdstuk 3 hebben wij vooral het belangrijke aspect nabijheid onder de titel 'Nabijheid en kleinschaligheid' 
nader belicht. Drie belangrijke begrippen zijn binnen de samenwerking op elk schaalniveau belangrijk. Dit zijn 
een positieve betrokkenheid (identiteit) van burgers, gebiedsgericht werken en netwerksamenwerking. Ook nu 
al zijn er aanzienlijke verschillen tussen wijken en dorpen die ieder hun eigen aanpak en benadering vragen. 
Belangrijk is dat ook in een nieuwe grootschaliger gemeente deze verschillen onderkend worden en er 
bereidheid is (vraaggericht) te differentiëren in beleid en uitvoering van werken. Een kans hierbij is om de 
verschillende ervaringen, inmiddels opgedaan in de drie gemeenten, bij elkaar te leggen en deze in 
samenspraak met burgers, maatschappelijke partners verder door te ontwikkelen. Steeds meer komen ook 
burgers, organisaties met een vraag/initiatief, waarbij organisatievormen zich vaak rond een specifieke opgave 
ontwikkelen. Elke gemeente kent hierbij zo zijn voorbeelden. Belangrijk is om ook deze netwerken in een 
verdergaand samenwerkingsproces goed in beeld te brengen. De DAL samenwerking moet recht doen aan 
gegroeide netwerken. De samenwerking biedt mogelijkheden om goede voorbeelden (best practices) te 
benutten voor een verdere doorontwikkeling van deze voor de samenleving belangrijke initiatieven. 
 
Wanneer opgaven op het juiste schaalniveau worden aangepakt leidt dat tot een positief ervaren en 
gebiedsgerichte samenwerking. Ons inziens zou dat moeten worden doorgetrokken naar het niveau van 
buurten, wijken en dorpen. Dit stelt eisen aan de wijze waarop politiek en ambtelijke organisatie zich 
organiseren. In dit deelonderzoek zijn wij daar op hoofdlijnen op in gegaan. Een verder concretisering zal onder 
meer plaats moeten hebben in het op te stellen dienstverleningsconcept. In hoofdstuk 4 hebben wij de 
conclusies en aanbevelingen opgenomen. 



 

2 
 

1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
De colleges van de DAL-gemeenten overwegen een nieuwe start van een herindelingsprocedure naar één 
nieuwe gemeente. Om tot zorgvuldige besluitvorming over bestuurlijke opschaling te komen, zijn er drie 
opdrachten uitgezet over financiën, identiteit/overheidsnabijheid en de strategische DAL-agenda. De tweede 
opdracht betreft de vraag hoe – naast de beweging van (bestuurlijke) opschaling – de identiteit van de 
verschillende lagen van de nieuwe gemeente met daarbinnen zijn verschillende stadsdelen (wijken), dorpen en 
kernen behouden kan blijven door meer invulling te geven aan kleinschaligheid en nabijheid. In de DAL-
gemeenten krijgt deze betrokkenheid van inwoners van onderop al in verschillende vormen gestalte. 
  

1.2 Doelstelling en opbouw notitie 
Een herindeling brengt kansen en knelpunten met zich mee op de terreinen van kleinschaligheid, nabijheid, 
toegankelijkheid van bestuur en politiek en overheidsparticipatie. Doel van deze notitie is het inzichtelijk 
maken van de manieren om overheidsnabijheid en overheidsparticipatie te organiseren, waarbij de eigen 
gemeentelijke ervaringen en de voor burgers en organisaties vertrouwde mechanismen zijn geborgd.  
 
Eén DAL-gemeente heeft een inwonertal van circa 48.000, 34 kernen en een oppervlakte van circa 270 km². 
Deze nieuwe gemeente kan de voordelen van de grotere schaal benutten en tegelijkertijd zorgen dat zij dichtbij 
haar inwoners blijft staan. Beide aspecten zijn van belang voor de opzet van de gemeentelijke dienstverlening. 
Want hoewel de DAL-gemeenten van elkaar verschillen in omvang en cultuur (stedelijk versus landelijk) hebben 
de gemeenten gemeenschappelijk dat zij zich zeer betrokken voelen bij hun inwoners en ondernemers en 
ambitieus zijn in het realiseren van optimale dienstverlening. Dat doen ze ieder vanuit hun eigen identiteit en 
op een eigen manier.  
 
De DAL-identiteiten, de gemeenschappelijke waarden en verschillen zijn in het tweede hoofdstuk 
weergegeven. In het derde hoofdstuk van deze notitie zijn de kansen en knelpunten vanuit de (lokale) 
identiteiten nader uitgewerkt. Daarbij zijn voorstellen geformuleerd voor het verzilveren van kansen en het 
ondervangen van knelpunten.  
 
Voor de totstandkoming van deze notitie is gebruik gemaakt van de bestaande stukken, interviews en 
onderzoeken uit 2013 en 2014. Verder is er gebruikt gemaakt van actuele documenten en gesprekken tussen 
de drie gemeenten. In Delfzijl is dit 'het Verhaal van Delfzijl', in Appingedam is er onlangs een burgertop 
gehouden en in Loppersum zijn interviews gedaan met spilfiguren uit de gemeenten. Deze notitie dient als één 
van de bouwstenen voor het vervolgproces, waarin besloten moet worden over het al dan niet vervolgen van 
de herindelingsprocedure.  

1.3 Kernbegrippen 
Identiteit wordt gedefinieerd als onze eigenheid en het beeld dat we daarvan hebben, waarbij sociale identiteit 
onze bewustheid bij een bepaalde groep te behoren (hechting) is en culturele identiteit aangeeft wat we willen 
behouden, uitbouwen en doorgeven. De identiteit is dynamisch en verandert in de loop van de tijd. Identiteit 
refereert ook heel sterk aan wat wij als de kernwaarden en kwaliteiten van onze directe woon- en 
leefomgeving ervaren. 

Het begrip kleinschaligheid, of wellicht nog beter fijnschaligheid, houdt in dat op een juiste en passende 
(beperkte) schaal te werk wordt gegaan. In de context van DAL heeft deze beperkte schaal betrekking op 
wijken (stedelijk gebied), dorpen of dorpskernen.  
 
Bij overheidsparticipatie nemen inwoners en ondernemers het initiatief en sluit de overheid aan wanneer dat 
nodig is. Overheidsnabijheid houdt in dat politiek, bestuur en ambtelijke organisatie toegankelijk zijn voor de 
inwoners. De gemeente neemt een actieve houding aan en toont betrokkenheid bij initiatieven van inwoners. 
Raads- en collegeleden en ambtenaren gaan naar de mensen toe en onderhouden contacten met inwoners, 
bewonersorganisaties of wijk- of dorpsraden. 
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2. IDENTITEIT 
 
2.1 Inleiding  
Onze identiteit is gelaagd: we hebben regionale en lokale identiteiten, en de beleving ervan verschilt van 
persoon tot persoon naar gelang leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en afkomst. In dit hoofdstuk worden de 
regionale en lokale identiteiten van de drie gemeenten onderscheiden. Op basis hiervan worden verschillen en 
overlap in identiteiten weergegeven. 

2.2 Regionale en organisatorische identiteiten DAL 
Regionale identiteit gaat over de regionale kenmerken; het landschap, de cultuur, de sociale verbanden. 
Fysieke kenmerken van de DAL-regio zijn de uitgestrektheid van het landschap dat is ingebed tussen het 
Hoogeland en de Eems en het historische cultuurlandschap met prominent de landbouw. Enerzijds stedelijk 
gebied Appingedam-Delfzijl en anderzijds kleinschalige dorpen op ruggen met lintbebouwing. Dorpen met een 
woonfunctie, een forensenpositie en huizen dicht op elkaar en smalle straten. Dijken, het water, vaarwegen die 
bepalend zijn voor de bebouwing doorkruisen het landschap. In het noorden het Waddenerfgoed, Wad en 
Wierden met daarbij de visserij en een haven.  
 
Culturele kenmerken zijn de lage bevolkingsdichtheid van het gebied, grote boerderijen, borgen, bouwstijl met 
baksteencultuur, Romaanse kerken en de Groninger streektaal. Bewoners zijn actief betrokken bij het 
verenigingsleven en zijn in hoge mate zelf organiserend en betrokken bij het gemeentelijk beleid. De overheid 
is nabij. Informele zorg en bewonersinitiatieven nemen in grote mate toe. De gemeenten moeten wel aandacht 
blijven houden voor de groepen waar een sociale netwerkstructuur ontbreekt. Belangrijk daarbij is dat 
identiteit ook ontstaat uit interactie tussen mensen onderling. 
Alle drie gemeenten zien zich geconfronteerd met een grote sociaal-maatschappelijke opgave op terreinen als 
zorg, arbeidsmarkt en scholing. Andere aandachtspunten zijn de bestuurbaarheid van het gebied vanwege de 
schaalgrootte en oog blijven houden voor de behoeften van de dorpen. Gebiedsgericht en dorpsgericht werken 
met respect voor de verschillende identiteiten is essentieel.  

De identiteit van de drie gemeentelijke organisaties vertoont overlap op het gebied van overheidsnabijheid, 
toegankelijkheid en dienstverlening. Dat de Dal-gemeenten op verschillende terreinen al langere tijd 
samenwerken, speelt hierbij een positieve rol, waarin zij verder kunnen groeien. De drie gemeenten streven 
dan ook hoge ambities na op het gebied van dienstverlening. De gemeentelijke besturen willen toegankelijk 
zijn voor hun inwoners, korte lijnen zijn kenmerkend. 

In veel opzichten zijn de gemeenten complementair aan elkaar, waardoor de Dal-schaal iets extra's biedt. 

2.3 Lokale identiteiten DAL 
Naast de regionale identiteit zijn er de lokale identiteiten; deze kenmerken de dorpen, wijken en steden. Lokale 
identiteiten moeten bij een proces van samenwerking of herindeling niet worden genegeerd of weggezet als 
emotie. Als het lukt de lokale identiteiten in het voordeel van de samenwerking te laten werken, kan er juist 
een hele nieuwe identiteit ontstaan. Terwijl het lokale bestuur zich door processen van schaalvergroting 
probeert aan te passen aan de schaal van de problemen waarmee zij zich geconfronteerd ziet, hechten veel 
bewoners aan het behoud van hun eigen lokale identiteit. Het feit dat de gemeentegrenzen mogelijk 
opschuiven heeft geen invloed op de van oudsher ontstane culturen en waarden per dorp of wijk. De lokale 
identiteiten per gemeente worden afzonderlijk uitgelicht: 

Delfzijl  
Net als andere havensteden is Delfzijl een plaats van dynamiek en verandering. De nabijheid van de zee zorgt 
voortdurend voor nieuwe kansen en bedreigingen. Dat vraagt om een mentaliteit van flexibiliteit en 
aanpakken. Mouwen opstropen en samen de schouders eronder. Dat heeft Delfzijl gevormd. Delfzijl verbindt 
het Groninger achterland met de werelden achter de horizon. Dat maakt het tot een plaats met twee 
gezichten. Delfzijl combineert dorpen met een stedelijk centrum. Nuchterheid en dromen gaan hier hand in 
hand. Inwoners zijn bereid gezamenlijk energie te steken in de toekomst van hun gemeente. En dat is wellicht 
meer dan ooit nodig. Ze moeten daarbij kunnen rekenen op hun gemeente, die hen ondersteunt, de 
samenwerking zoekt en bouwt aan onderling vertrouwen. Die hen helpt hun dromen te realiseren.  
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Appingedam 
In alles ademt Appingedam de rijke geschiedenis die de stad heeft gevormd. Het is samen met de stad 
Groningen één van de twee plaatsen met historische stadsrechten in de provincie. Door de gunstige ligging aan 
de Delf (later Damsterdiep) ontwikkelde Appingedam zich tot een belangrijk handels-, markt- en juridisch-
bestuurlijk centrum. Appingedam was in de Middeleeuwen de hoofdstad van het Friese gewest Fivelingo. 
Bijzonder is ook dat Appingedam nooit een bestuurlijke herindeling heeft gekend. Inwoners van Appingedam 
heten al sinds mensenheugenis 'Damsters' (in de Middeleeuwen Damsaters, Latijn voor “dambewoners’). 
Het is de combinatie van verschillende functionele lagen die in de ogen van de inwoners haar identiteit en 
kracht bepalen. Samengevat “het in onderlinge samenhang zijn” van een cultuurhistorische stad aan het water, 
koopstad, woonstad, werkstad. Zorgstad, onderwijsstad, evenementenstad, sportstad en stad met 
gemeenschapszin en betrokken actieve inwoners. Tijdens een op 20 februari 2016 door de Raad 
georganiseerde burgertop zetten de inwoners deze kernwaarden prominent in hun “word Cloud”.  
De inwoners willen energie blijven steken in hún stad, en willen daarbij blijven rekenen op korte lijnen met 
bestuur en ambtelijke organisatie. Ze hechten aan gezamenlijk respect voor het rijke immateriële en materiele 
erfgoed, dat leidend is voor de wijze waarop wordt om gegaan met vastgoed, evenementen e.a. 
 

Loppersum 
De ruimte, de puurheid en weidsheid karakteriseren het landschap van Loppersum. De gelijkmatige verdeling 
van de elementen in dat landschap – dorpen, wierden, gewassen, kerken, boerderijen – maakt mede dat de 
bewoners genieten van hun omgeving. Het wordt ook wel een ‘gevulde leegte’ genoemd. Het landschap draagt 
bij aan de dynamiek die er heerst; alles gaat een slag langzamer en met meer beheersing. Hoewel de Lopsters 
het niet zo snel zullen uiten, zijn ze trots op hun leefomgeving. Ze willen zich daar voor inzetten; voor het 
behoud van karakteristieke onderdelen van hun dorp en samen voor elkaar zorgen. Betrouwbaar, afwegend, 
oprecht en standvastig zijn onder meer kenmerken van de Lopster inwoners. Er is een rijk verenigingsleven in 
de dorpen. Als de nood aan de man is zetten bewoners direct samen de schouders eronder, maar ook zonder 
nood ontstaan er veel mooie inwonersinitiatieven.  
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3. Nabijheid en kleinschaligheid 

3.1 Inleiding 
De waarden overheidsnabijheid, dienstverlening en toegankelijkheid van het bestuur kenmerken de drie 
gemeenten. Deze kenmerken brengen kansen en knelpunten met zich mee bij opschaling. Om de lokale 
identiteiten te kunnen behouden is bijvoorbeeld het organiseren van kleinschaligheid gewenst. Dit hoofdstuk 
bevat verschillende perspectieven. Allereerst komt het perspectief van de inwoners aan bod. Vervolgens 
beschrijven we de perspectieven van bestuur en politiek en dat van de ambtelijke organisatie. We besluiten dit 
hoofdstuk met het perspectief van maatschappelijke organisaties, ondernemers en bedrijfsleven.  

3.2 Inwoners 

Identiteit en gemeenschapszin 
Bestuurlijke schaalvergroting gaat bij inwoners veelal gepaard met de vrees voor verlies van identiteit, 
eigenheid van kernen en gemeenschapszin. Bij een herindeling vervallen oude gemeentegrenzen. Als de eigen 
gemeente opgaat in een groter geheel, vergt dat van inwoners dat zij zich opnieuw gaan identificeren met deze 
nieuwe gemeente. Identificatie met de woon- en leefomgeving is van belang voor een gevoel van 
verbondenheid en gemeenschapszin. Een sterk gevoel van verbondenheid draagt eraan bij dat inwoners zich 
willen inzetten voor hun gemeenschap en de eigen leefomgeving. Gemeenschapszin van burgers en identiteit 
van kernen zijn echter niet afhankelijk van bestuurlijke grenzen.  
 
Er ligt een belangrijke uitdaging (knelpunt èn kans) voor de nieuwe gemeente om gemeenschapszin te 
stimuleren en te faciliteren en een goed dorps- en wijkenbeleid op maat te voeren. Daarbij is het van belang 
dat inwoners de ruimte krijgen om zelf mee te denken over de vormgeving van dit beleid en hen te bevragen 
op kwaliteiten en eigenschappen die typerend zijn voor de nieuwe gemeente, en waarmee zij zich kunnen 
identificeren. Daarbij mogen er onderlinge verschillen blijven; het is niet realistisch te verwachten dat inwoners 
van de nieuwe gemeente zich met deze grote gemeente zullen identificeren. Het is meer realistisch te 
verwachten dat inwoners zich (blijven) identificeren met de eigen kern en hun directe leefomgeving, waarmee 
zij verbonden zijn op basis van persoonlijke relaties en bijvoorbeeld via het verenigingsleven. In de huidige 
bestuurlijke context zijn mooie praktijkvoorbeelden te noemen van gemeenschapszin, waarmee kansen benut 
kunnen worden in een nieuwe bestuurlijke werkelijkheid. In onze huidige gemeenten werken we namelijk al 
krachtig aan participatie en ook de beweging naar “overheidsparticipatie” is op veel plaatsen in gang gezet. 
Gebiedsgericht werken en participatie worden inmiddels steeds meer ingezet. Een mooie basis dus om verder 
uit te bouwen de komende jaren. 

Betrokkenheid en participatie van inwoners: overheidsparticipatie 
Er zijn steeds meer bewonersinitiatieven die op informele wijze aankloppen bij de gemeente. Dit laat zien dat 
er veel betrokkenheid is vanuit inwoners. Van de gemeente vraagt dit aan te sluiten bij wat er in de 
samenleving al gebeurt en bewonersinitiatieven te stimuleren en te faciliteren. Vanuit de DAL-gemeenten 
worden inwoners ook steeds vaker betrokken bij het ontwikkelen van beleid en het realiseren van plannen. 
Voorbeelden hiervan: in Delfzijl is er het gebiedsgerichte werken, Appingedam heeft naast gebiedsgericht 
werken de burgertop en in Loppersum zijn er vele klankbordgroepen bij herinrichtingen. Dit zijn nog maar een 
paar voorbeelden van het betrekken van bewoners in de Dal-gemeenten.  
 
Om bewonersinitiatieven op een juiste wijze te kunnen stimuleren en faciliteren, is het van belang te komen 
tot een heldere rolverdeling tussen inwoners en overheden en is het nuttig onderscheid te maken tussen de 
verschillende soorten initiatieven. De ontwikkeling van overheidssturing naar zelfsturing betekent dat het 
accent verschuift van overheidsinitiatieven naar inwonerinitiatieven. Van de overheid vraagt dit om ‘overlaten’, 
en niet om ‘overnemen’ (de initiatiefnemer blijft eigenaar van het initiatief), of om ‘loslaten’. De overheid blijft, 
op gebieden waarvoor de overheid verantwoordelijk is, betrokken vanuit haar democratische legitimatie voor 
publieke belangen, in een kaderstellende en op kwaliteit toetsende rol. Bij ‘overlaten’ gaat het om ruimte 
geven aan initiatieven op basis van heldere kaders en deze te faciliteren, zonder het initiatief over te nemen. 
De initiatiefnemer blijft de eigenaar van het initiatief en is verantwoordelijk voor de realisatie ervan.  

Nabijheid van de overheid 
De nabijheid van de overheid krijgt invulling via de dienstverlening van de overheid aan haar inwoners. Zoals 
eerder opgemerkt betekent een herindeling naar één gemeente een opschaling naar een gemeente van circa 
48.000 inwoners en een oppervlakte van circa 270 km

2
. Deze gemeente zou bestaan uit 34 kernen. Dat stelt 
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bijzondere eisen aan het dienstverleningsconcept van de gemeente voor haar inwoners. Als relativerende 
kanttekening kan hierbij geplaatst worden dat het merendeel van de inwoners feitelijk weinig fysieke 
ontmoetingen heeft met de gemeente. Persoonlijk contact hoeft niet per sé een fysieke ontmoeting te zijn. 
Uit gemeentelijke ervaringscijfers blijkt dat ca. 20% van de inwoners binnen het kader van sociaal domein 
frequent fysiek contact heeft met de gemeente. De overige ca. 80% veel minder, in het algemeen vooral voor 
het verkrijgen van persoonlijke documenten (een keer in de vijf jaar).   

 
Voor de DAL-gemeenten is het uitgangspunt één integraal loket voor alle overheidsvragen. De inwoner wordt 
niet van het kastje naar de muur gestuurd. Het maakt niet uit welk kanaal (telefoon, balie, post en e-mail) de 
inwoner gebruikt, hij krijgt altijd antwoord en ongeacht het gekozen kanaal is dat steeds hetzelfde antwoord.  
Dat betekent onder andere bereikbaar zijn daar waar de vraag is, met waar nodig gebruikmaking van 
bestaande accommodaties van instellingen in de dorpen en wijken (zoals bibliotheek, gezondheidscentra, 
zorgbalie, dorps- of buurthuizen). 
 
De gemeenten vinden het van belang dat een goede toegankelijkheid geborgd blijft voor haar inwoners. Met  
een integraal fysiek loket en digitale dienstverlening die verder wordt doorontwikkeld. Digitale dienstverlening 
stimuleert de zelfredzaamheid van inwoners. De inwoner kan op elk gewenst moment van de dag of week 
informatie inwinnen over vragen, verzoeken of meldingen. Digitale dienstverlening biedt kansen. 
Informatievoorziening en het leveren van diensten kunnen centraal en daarmee efficiënter geregeld worden. 
Toegankelijke, gebruiksvriendelijke en goed functionerende digitale dienstverlening is een belangrijke 
voorwaarde bij een herindeling op deze schaal. Dit vereist dat het gehele gebied digitaal bereikbaar is. Een 
goede digitale verbinding (snel internet) is ook cruciaal om in de toekomst nieuwe zorgarrangementen te 
kunnen bieden. Om de kwaliteit van dienstverlening in de nieuwe gemeente te borgen, is het belangrijk de 
tevredenheid van inwoners over de dienstverlening blijvend te monitoren. Zo kan de grotere gemeente toch 
voeling houden met de inwoners.  
 
Aandachtspunt van digitale dienstverlening is dat bepaalde groepen, zoals ouderen, analfabeten, digibeten, of 
mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, moeite zullen hebben met het vinden en benutten van 
de digitale ingang bij de gemeente.  
 
Om nabijheid van de overheid te blijven garanderen zijn er verschillende mogelijkheden voor bewoners om zich 
te organiseren, maar nabijheid kan ook gerealiseerd door de gemeentelijke organisatie anders in te richten.  

3.3 Bestuur en politiek 
Politiek en bestuur hebben de belangrijke taak sturing te geven aan het proces en de omslag bij de overheid die 
meer ruimte en verantwoordelijkheid geeft aan de vitale samenleving. En daarbij vooral ook vraaggericht weet 
te functioneren. Er is daarbij niet één pasklaar antwoord te vinden. Belangrijk ook hier is dat er ruimte is voor 
differentiatie en ontwikkeling.  
 
De rolneming van de gemeente kan in verschillende situaties een verschillende zijn. Van belang is dat een 
initiatiefnemer door gemeente (en natuurlijk ook andere betrokken en belanghebbende partijen) op een goede 
wijze wordt gefaciliteerd. Welke strategie gekozen wordt is afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld 
van de impact op de leefomgeving van het initiatief als van de mate van professionaliteit van de 
initiatiefnemer. De ene initiatiefnemer heeft wat extra ondersteuning nodig bij de uitwerking van een plan, de 
ander heeft het plan al volledig uitgewerkt en onderbouwd en gefinancierd gekregen. Belangrijk is een 
overheid waarvan de inwoners en organisaties voldoende daadkracht kunnen verwachten op verschillende 
schaalniveaus. De strategische Dal-agenda laat zien dat de Dal-gemeenten voor grote opgaven staan. 
  
Voor alle initiatieven blijft het belangrijk dat het bestuur vroegtijdig in het proces betrokken wordt. Dit om te 
voorkomen dat onnodige kosten worden gemaakt en om teleurstellingen later in het proces te voorkomen.  
 
Bestuurlijke op- en afschaling per opgave 
Herindeling naar een nieuwe gemeente vraagt om het harmoniseren van bestaand beleid en het ontwikkelen 
van nieuw beleid. In het stuk over de DAL-agenda wordt hier nader op in gegaan. Het zal nodig zijn om waar 
nodig op of af te schakelen naar grotere en kleinere schaalniveaus afhankelijk van het onderwerp. Er moet op 
passende wijze worden aangesloten bij de gebiedsopgaven en de behoeften van bewoners en organisaties. 
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De veranderende rol van de overheid 
Een herindeling naar één gemeente gaat gepaard met een afname van het aantal politici per inwoner. Bestuur 
en politiek komen letterlijk en figuurlijk in een andere verhouding te staan tot haar inwoners.  Dit biedt echter 
kansen om met een andere werkwijze, instrumenten en attitude te zorgen voor nabijheid. Nabijheid kan op 
verschillende manieren gerealiseerd worden. Een voorbeeld hiervan is het gebiedsgericht werken. De overheid 
moet hiervoor bewust kijken naar haar rol en de mate van participatie.  
 
Mate van participatie 
De overheidsparticipatietrap kan behulpzaam zijn voor bestuurders bij het maken van de afweging vanuit 
welke rol zij meerwaarde kunnen leveren voor initiatieven vanuit de samenleving. Transparantie over de 
rolkeuze is vervolgens van belang om verwachtingen te matchen. Het huidige tijdsbestel vereist meer dan 
vroeger een continue schakeling in rollen.   
 
Een beweging van opschaling vergt van bestuurders en politici dat zij heel bewust keuzes maken als het gaat 
om de rol die zij vervullen. De overheidsparticipatietrap van de Raad voor Openbaar Bestuur is hierbij 
behulpzaam: 

 Loslaten. Wanneer de overheid een taak loslaat, heeft ze 
inhoudelijk noch in het proces enige bemoeienis. 

 Faciliteren. De overheid faciliteert het initiatief van elders 
als zij er belang in ziet om dat mogelijk te maken. 

 Stimuleren. Een trede hoger acht de overheid het 
wenselijk dat een interventie van de grond komt, maar de 
realisatie daarvan laat ze over aan anderen. Ze zoekt 
slechts naar mogelijkheden om die anderen in beweging 
te krijgen. 

 Regisseren. Wanneer de overheid kiest voor regisseren, 
betekent dat andere partijen een rol hebben maar dat de overheid er belang aan hecht wel de regie te 
hebben. 

 Reguleren. Bovenaan de trap staat het zwaarste instrument dat de overheid kan inzetten, namelijk 
regulering door wet- en regelgeving. Daarbij horen handhaving en bij overtreding sancties. 

 
Gebiedsgericht werken 
Algemeen beleid wordt op het schaalniveau van de nieuwe gemeente ontwikkeld, waarbij aandacht moet zijn 
voor behoeften binnen specifieke gebieden, dorpen en kernen. Dit betekent dat de basis voor 
beleidsontwikkeling en de uitvoering van projecten begint bij de inwoner. We noemen dit gebiedsgericht 
werken. Het gebiedsgericht werken kent een cyclus bestaande uit vier stappen. Allereerst brengen we in kaart 
wat er speelt in een gebied. Vervolgens bepalen we, afhankelijk van het vraagstuk, samen met de inwoners wat 
we willen bereiken en wat prioriteit heeft. Zodra er een aanpak is afgesproken, is het tijd om aan de slag te 
gaan. De laatste stap van de gebiedscyclus is een toetsing: wat hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 
Deze vier stappen helpen om samen zorgvuldig en voortvarend te werk te gaan: 
 
Stap 1: Gebiedsanalyse 
Stap 2: Gebiedsagenda 
Stap 3: Gebiedsplan 
Stap 4: Gebiedsmonitor  
 
Met het doorontwikkelen van het gebiedsgericht werken is het mogelijk data te verzamelen en te vertalen in 
gebiedsanalyses (gebiedskompassen). Met deze analyse kan het bestuur per dorp of wijk behoeften van 
inwoners toetsen en in samenwerking met de inwoners van dat dorp of de betreffende wijk een gebiedsagenda 
opstellen. Hierin staat wat men wil bereiken en welke onderwerpen prioriteit hebben. Er zijn veel partijen bij 
betrokken: het bestuur, de ambtelijke organisatie, woningcorporaties, actieve inwoners, zorginstellingen en 
andere partijen. Door samen een gebiedsagenda op te stellen, ontstaat meer gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en wordt er vanuit de gemeente geïnvesteerd in nieuwe verhoudingen en rollen. Het 
gebiedsgericht werken kan daarmee een ondersteunende methode zijn voor nabijheid in een groter gebied. 
Het mogelijk instellen van contactwethouders en frequent overleg met dorpen en wijken is daarbij van groot 
belang.  
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Naar een netwerkende gemeente  
Het gebiedsgericht werken is meer dan alleen een methodiek: het vraagt ook van de overheid een andere 
werkwijze, houding en attitude. Een netwerkende gemeente is een gemeente, waarbij de inwoner centraal 
staat met een vraag en/of initiatief. Daarbij wordt interactief in de beleids- en uitvoeringsfase nadrukkelijk van 
buiten (de samenleving) naar binnen (de ambtelijke organisatie) gewerkt. Beleid is niet langer statisch en 
achter het bureau geschreven. De gemeente neemt hierbij een verbindende rol aan tussen bewoners en 
andere partijen in het veld. In een netwerksamenwerking zoeken actoren elkaar op om rondom specifieke 
opgaven met elkaar van gedachten te wisselen en resultaten te boeken. Netwerken hebben een dynamisch 
karakter, zijn wisselend in samenstelling en duurzaamheid, afhankelijk van de betreffende opgave. 
Netwerksamenwerking komt niet vanzelf tot stand, het vereist een proactieve houding van alle betrokken 
actoren, gerichte sturing binnen de overeengekomen focus op de urgente opgaven en heldere afspraken over 
de onderlinge rolverdeling. Een netwerkende gemeente kan een optie zijn voor het goed organiseren van 
nabijheid. 

  
3.4 Ambtelijke organisatie 
 
Efficiencywinst en kwaliteitsslag 
Schaalvergroting biedt mogelijkheden om effectiviteit, kwaliteit en professionaliteit van de dienstverlening 
beter te organiseren. Kwetsbaarheid van huidige ambtelijke organisaties wordt hiermee ondervangen. Er 
ontstaat een gemeente die ook op de lange termijn de taken goed aan kan. Een grote gemeente geeft meer 
massa aan producten en diensten die worden afgenomen, en dat levert schaalvoordelen op, bijvoorbeeld bij 
inkoop.  
Een gemeente heeft voldoende kritische massa nodig om zaken efficiënt en effectief te kunnen organiseren. 
Samenwerking op Dal-niveau biedt de mogelijkheid om zaken op het gebied van bijvoorbeeld economie, 
arbeidsmarkt, VTH op lokaal niveau te regelen, waarvoor in de huidige situatie gemeenschappelijke regelingen 
nodig zijn. 
 
Rol en houding ambtenaar 
Zoals eerder opgemerkt bij het overzicht met de gebiedsopgaven is het voor de heringedeelde gemeente nodig 
tegelijkertijd op en af te schakelen naar grotere en kleinere schaalniveaus. De nieuwe gemeente geldt als denk- 
en referentiekader. De basis voor beleidsontwikkeling en de uitvoering van projecten ligt in het gebiedsgerichte 
werken. Dit vraagt van ambtenaren en het bestuur een andere rol, houding en mogelijk zelfs andere 
competenties. Deze ontwikkeling vraagt tijd en is van belang om nabijheid te garanderen voor inwoners. Een 
schakelfunctie met inwoners kan daarbij helpend zijn, zoals een gebiedsregisseur of wijken- en 
dorpencoördinator, maar valt en staat met een netwerkende ambtelijke organisatie. Met een schakelfunctie 
ontstaat er verbinding met een onderwerp of opgave en wordt energie, enthousiasme en inzet van anderen 
betrokken. Het voordeel van het instellen van een schakelfunctie is dat deze nauw verbonden is met de 
inwoners die hij of zij representeert, waardoor er een goede schakel (makelaarsfunctie) kan zijn tussen de 
inwoners enerzijds en de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de gemeente anderzijds. Een belangrijke 
waarde in deze manier van werken is laagdrempelig zijn, de dialoog opzoeken en horen wat de inwoners echt 
willen.  

3.5 Maatschappelijke partners, ondernemers en bedrijfsleven 
Met een herindeling naar één gemeente verandert ook de relatie tussen de overheid en het maatschappelijk 
middenveld, ondernemers en het bedrijfsleven.  
 
Gelijkwaardigheid met regionaal opererende partners 
De commissie ‘Bestuurlijke Toekomst Groningen’ constateerde in haar rapportage ‘Grenzeloos Gunnen’ 
(februari 2013) dat de omgeving van de gemeenten in Groningen in de afgelopen periode enorm is veranderd. 
Waterschappen, onderwijs- en kennisinstellingen, zorgorganisaties en het bedrijfsleven hebben te maken 
gehad met bestuurlijke fusies en (inter)nationale samenwerking waardoor hun denken en handelen op een 
ander schaalniveau plaatsvindt dan dat van de huidige gemeenten. De huidige gemeenten zijn daardoor 
nauwelijks gesprekspartner voor grotere publieke of private ondernemingen, waardoor sociale en (ruimtelijk-) 
economische innovatie alleen maar op beperkte deelgebieden en met een select aantal partijen zoals de 
gemeente Groningen, de provincie, waterschappen en enkele grote instellingen (UMCG, RUG, 
Hanzehogeschool, waterschappen) en bedrijven van de grond komt. Dit betekent dat de potentie aan 
innovatiekracht in Groningen nooit volop tot ontwikkeling gebracht kan worden, aldus ‘Grenzeloos Gunnen’.  
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Opschaling van de gemeenten naar één nieuwe gemeente betekent een meer gelijkwaardige verhouding met 
regionaal opererende partners. Voor deze partners betekent een herindeling dat zij één helder aanspreekpunt 
hebben en dat zij niet langer zaken hoeven te doen met meerdere kleinere gemeenten.  

Ondernemerschap stimuleren op lokaal niveau 
Het stimuleren van ondernemerschap vraagt aandacht op lokaal niveau. Verbondenheid tussen de lokale 
middenstand en kleine gemeenten is vaak vanzelfsprekend. Connecties zijn organisch gegroeid en persoonlijk 
van aard. Het stimuleren van ondernemerschap op lokaal niveau verdient nadrukkelijk een plaats in het 
gebiedsgericht werken Voor ondernemers en inwoners is het belangrijk een vast aanspreekpunt binnen de 
gemeente te hebben. Voordeel van schaalvergroting voor lokale ondernemers is dat voor alle ondernemers en 
bedrijven binnen de nieuwe gemeente hetzelfde beleid van toepassing zal zijn.  
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4. Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 
Lokale en regionale identiteiten vormen belangrijke uitgangspunten voor bestuurlijke opschaling. In dit 
document zijn de regionale en lokale identiteiten van de DAL-gemeenten weergegeven. Iedere gemeente heeft 
zijn eigen lokale identiteiten; de havenstad Delfzijl met zijn dorpen, cultuurhistorische stad Appingedam en de 
weidse gemeente Loppersum. Het is belangrijk om deze gevoelde identiteiten te her- en onderkennen. 
 
Naast de verschillen in lokale identiteiten hebben de DAL - gemeenten gemeenschappelijk dat zij zich zeer 
betrokken voelen bij hun inwoners en zeer ambitieus zijn m.b.t. dienstverlening aan inwoners. Nabijheid, 
overheidsparticipatie en kleinschaligheid zijn belangrijke overlappende waarden. Om deze waarden te 
behouden zijn er kansen, knelpunten en oplossingen gepresenteerd. Kort samengevat zijn deze:  

- Een gemeentelijke schaalvergroting vereist het organiseren van kleinschaligheid; 
- De beweging naar kleinschaligheid sluit aan bij de veranderende rol van de overheid. De overheid zal 

zich op een andere wijze verhouden tot inwoners, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven; 
- Ervaringen binnen de gemeenten laten zien dat participatie en organiseren van nabijheid al stevig 

wordt neergezet. Het gebied is gewend te opereren vanuit eigen kracht. De tendens binnen het 
huidige tijdsgewricht van meer zelfredzaamheid is geworteld in onze samenleving. Dit kunnen we 
versterken, uitbouwen en daarmee in de nieuwe gemeente krachtig en effectief vormgeven; 

- Een opschaling naar één gemeente betekent dat bestuur, politiek en ambtelijke organisatie in een 
andere verhouding komen te staan tot inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers (minder 
politici en bestuurders op het aantal inwoners), dat vraagt om een bewuste rolinvulling door de 
overheid en om transparantie over de rol keuze om verwachtingen te matchen; 

- Bij schaalvergroting is het nodig op en af te schakelen naar verschillende schaalniveaus. Dit vraagt om 
leiderschap, specifieke competenties en attitude van bestuur, politiek en ambtelijke organisatie; 

- Specifieke doelgroepen en gebieden (zwakke groepen met onvoldoende zelf organiserend vermogen 
en dorpen of kernen waar sociale netwerkstructuur ontbreekt) vragen speciale aandacht; 

- Alle drie gemeenten hebben al, elk op hun eigen wijze, ingezet op gebiedsgericht werken. Door 
gebiedsgericht te werken geven de gemeenten de inwoners en organisaties meer 
verantwoordelijkheid en invloed op sociale en fysieke maatregelen in hun directe leefomgeving met 
als belangrijk doel het gemeentelijk aanbod beter af te stemmen op de vraag van de samenleving. 
Verdergaande samenwerking op DAL niveau biedt mogelijkheden om vanuit gedeelde ervaringen op 
dit terrein een verdere kwaliteitssprong te maken; 

- Er is een groeiende tendens dat bewoners en organisaties zich organiseren rond specifieke thema's 
en/of vraagstukken. Ook hierop wordt binnen de gemeenten ingespeeld en ook nagedacht over de 
vraag hoe deze behoefte vanuit de overheid optimaal te faciliteren. De schaal van DAL biedt daarbij 
extra mogelijkheden omdat op bijv. het gebied van zorg, onderwijs en ook werk en inkomen, de 
betrokken organisaties ook op een vergelijkbaar (of nog hoger) schaalniveau actief zijn.  
Daar bovenop biedt deze schaal de mogelijkheid om zaken op lokaal niveau te regelen, waarvoor in de 
huidige situatie gemeenschappelijke regelingen nodig zijn. 

 
Aanbevelingen  
Om met de beweging van opschaling een efficiencyslag en een kwaliteitsslag te kunnen realiseren, is het van 
belang tijdig te anticiperen op een herindeling en bepaalde taken of opgaven te benaderen vanuit de vraag: 
‘Hoe zouden we dit doen als we één gemeente zijn?’ Dit kan veel tijd en energie besparen. Het is van belang 
inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers te betrekken. Dit gaat om, het harmoniseren van 
bestaand beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid, maar ook om het monitoren van tevredenheid over de 
dienstverlening door de gemeente volgens de principes uit het gebiedsgericht werken. In dit deelonderzoek is 
een eerste verkenning gedaan naar regionale en lokale identiteiten. Het is belangrijk om verder in gesprek te 
gaan met de gemeenschap om meer gevoel te krijgen bij belangrijke beelden/overwegingen en belangen 
(draagvlak). Daarbij gaat het om de eigen woon- en leefomgeving en wat ze nodig hebben van hun gemeente. 
 
Een antwoord op de vraag hoe bij opschaling kleinschaligheid te organiseren, is de verdere doorontwikkeling 
en borging van gebiedsgericht werken om te komen tot een netwerksamenwerking in de nieuwe gemeente. 
Het is belangrijk om de ervaringen hiermee binnen de DAL-gemeenten in beeld te brengen en met concrete 
voorstellen te komen hoe deze werkvormen binnen een nieuwe gemeente geïmplementeerd kunnen worden.  
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Bijlage 1. Samenvatting kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen  
 
De kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen voor identiteiten en opschaling zijn in hoofdstuk 3 in beeld 
gebracht. In onderstaand overzicht wordt een samenvatting gegeven. 

 
Perspectief Knelpunten Oplossingsrichtingen 

Inwoners  Vrees voor verlies van 
identiteit, eigenheid van 
kernen en gemeenschapszin 

- In beeld brengen en respecteren van identiteiten; 
- Onderkennen betekenis identiteiten als visie voor de 

toekomst; 
- Vormgeven, wijk-of dorpsgerichte aanpak, benutten 

eigen en elders opgedane ervaringen; 
- Bewoners laten meedenken over dorps- en 

wijkenbeleid; 
- Mogelijk maken van ontmoetingen. 

Risico dat overheidsnabijheid 
afneemt door opschaling  

- Ontwikkelen van concept voor digitale 
dienstverlening, daarmee zelfredzaamheid inwoners 
stimuleren; speciale aandacht voor specifieke 
doelgroepen; 

- Doorontwikkelen KCC en integrale loketten; 
- Naast gemeentehuis/klantcontactcentrum 

gebruikmaken van bestaande locaties in dorpen en 
wijken(bijv. buurthuizen en bibliotheken); 

- Tevredenheid onder inwoners over dienstverlening 
blijvend monitoren; 

- Klankbordgroepen van bewoners (burgertop); 
- Gebiedsgericht Werken. 

Kansen Oplossingsrichtingen 

Meer informele initiatieven van 
inwoners  

- Stimuleren en faciliteren initiatieven van inwoners, 
op basis van heldere rolverdeling tussen bewoners 
en overheden. 

Perspectief Knelpunten Oplossingsrichtingen  

Bestuur en  
politiek 

Harmoniseren bestaand beleid: 
verschillen schaal van opgaven 

- Vermogen ontwikkelen om te kunnen schakelen 
tussen verschillende schaalniveaus (gebiedsopgaven 
op schaal van DAL versus maatwerk en menselijke 
maat voor opgaven in kernen en wijken). 

 Bestuur en politiek komen in 
andere verhouding te staan tot 
inwoners (minder politici en 
bestuurders op aantal 
inwoners) 

- Bewuste rolinvulling overheid en transparantie over 
rolkeuze voor matchen verwachtingen; 

- Gebiedswethouders; 
- Benutten ervaringen elders met dynamische 

netwerksamenwerking; 
- Doorontwikkelen van het Gebiedsgericht Werken. 

Perspectief Kansen Oplossingsrichtingen 

Ambtelijke 
organisatie 

Groot denken, klein 
organiseren 

- Beweging van schaalvergroting benutten voor 
efficiency- en kwaliteitsslag ambtelijke organisatie; 

- Gebiedsgericht werken op basis van 
gebiedsanalyses; 

- Aanstellen gebiedsambassadeurs 
(vertegenwoordiger van bepaald gebied binnen de 
gemeente) en –regisseurs (ambtenaar) voor 
aanpakken bepaalde opgaven en betrekken energie 
en inzet van anderen; 

- Instellen dorpsraden en benutten bestaande 
netwerken en knooppunten tussen de inwoners; 
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- Speciale aandacht besteden aan dorpen of kernen 
waar sociale netwerkstructuur ontbreekt en aan 
zwakkere groepen met onvoldoende zelf 
organiserend vermogen. 

Perspectief  Kansen Oplossingsrichtingen 

Maatschappelijke 
partners, 
ondernemers/ 
bedrijfsleven 

Opschaling naar één nieuwe 
gemeente zorgt voor meer 
gelijkwaardige verhouding met 
regionaal opererende partner 

-      Samenwerking met maatschappelijke partners,  
       ondernemers en bedrijven opnieuw vormgeven; 
-      Helder en eenduidig aanspreekpunt inrichten  
       binnen nieuwe gemeente. 

 Ondernemerschap stimuleren 
op lokaal niveau 

- Het stimuleren van ondernemerschap dient 
nadrukkelijk onderdeel uit te maken van 
gebiedsgericht werken en kernenbeleid 

- Binnen nieuwe gemeente is hetzelfde beleid van 
toepassing (level playing field): 
Ondernemers/bedrijfsleven betrekken bij 
harmoniseren van beleid 
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Voorwoord 

Delfzijl, Appingedam en Loppersum bezien de mogelijkheid om als één gemeente samen 
verder te gaan. De gemeenteraden van deze drie gemeenten willen in dat kader graag 
over meer informatie beschikken met betrekking tot de financiële positie van de 
betrokken gemeenten en de eventueel nieuw te vormen DAL-gemeente. 

COELO heeft opdracht gekregen om aan deze vraag tegemoet te komen. Dit onderzoek 
heeft het karakter van een quick scan. Doordat de beschikbare tijd beperkt was, is geen 
diepgravend onderzoek gedaan maar is gebruik gemaakt van gegevens beschikbaar in 
bestaande publicaties. 

De auteur dankt Erwin Gaastra (gemeente Loppersum), Rob Hartman (gemeente 
Delfzijl) en Rik Buitenwerf (gemeente Appingedam) voor het aanleveren van informatie 
en voor het nalopen van een eerdere versie van dit rapport op onjuistheden, en Corine 
Hoeben en Jacob Veenstra (COELO) voor hun bijdragen aan dit onderzoek. De 
verantwoordelijkheid voor de inhoud berust echter geheel bij de auteur. 
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1 Inleiding 

1.1. Doel 

Er is de afgelopen jaren al flink wat informatie beschikbaar gekomen met betrekking tot 
de financiële positie van de betrokken gemeenten.1 Ook zijn al eerder berekeningen 
gemaakt van de te verwachten uitkeringen uit het gemeentefonds na herindeling.2 Niet 
alles dat toen is gepubliceerd is echter direct van toepassing op de DAL-gemeenten. 
Ook is niet alles meer actueel. Zo is bijvoorbeeld de verdeelformule van het 
gemeentefonds in 2015 en in 2016 aangepast (groot onderhoud) en hebben 
gemeenten meer taken gekregen (decentralisaties sociaal domein). 

Deze rapportage geeft een actueel overzicht van gegevens die kunnen worden gebruikt 
om een indruk te krijgen van hoe Delfzijl, Appingedam en Loppersum er financieel voor 
staan. 

1.2. De waarde van kengetallen 

Om de financiële positie van een gemeente te beoordelen worden verschillende 
kengetallen gebruikt. Waarom een veelheid van gegevens en niet één enkel kengetal? 
Omdat een kengetal dat alles zegt niet bestaat. 

Twee gemeenten die hetzelfde scoren op een bepaald kengetal kunnen er heel 
verschillend voor staan. Of een hoge schuld nadelig is voor de financiële positie hangt er 
bijvoorbeeld vanaf welke bezittingen er tegenover die schuld staan, en hoe hoog de 
inkomsten zijn waarmee rente en aflossing kunnen worden betaald. 

Verschillende kengetallen belichten verschillende aspecten van de financiële positie, en 
geven pas samen een goed beeld. Van een bepaald kengetal is dan ook meestal niet een 
harde grens aan te geven waaronder of waarboven een gemeente in financiële 
moeilijkheden komt. 

Een eerste set kengetallen is gebaseerd op de gemeentelijke balans, die een overzicht 
geeft van de bezittingen en de manier waarop die zijn gefinancierd. Een tweede set 
kengetallen richt zich op de exploitatie: de inkomsten, de uitgaven en het verschil 
daartussen. Ten slotte komen beide aspecten, gecombineerd met de risico’s die de 
gemeente loopt, samen in het concept weerstandscapaciteit. 

 
1 Bijvoorbeeld de Herindelingsscan Noord-Groningen 2014 van de Provincie Groningen en het ministerie van BZK, en de 

rapportage Robuustheid in financiële zin (2014) van de betrokken gemeenten zelf. 
2 Pauw, Gevolgen op de uitkering uit het Gemeentefonds bij een voorziene herindeling van Noord-Groninger gemeenten, 

2013. 
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1.3. Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 vergelijkt de drie DAL-gemeenten aan de hand van enkele karakteristieken: 
omvang (inwonertallen en formatie), verdeling van de uitgaven over beleidsterreinen, en 
belastingdruk voor inwoners. 

Hoofdstuk 3 bespreekt een reeks kengetallen die zijn gebaseerd op de gemeentelijke 
balans: schuldpositie, grondexploitatie, solvabiliteit en gewaarborgde geldleningen. 

Hoofdstuk 4 geeft kengetallen en aanvullende informatie met betrekking tot de 
exploitatie: begrotingssaldi, structurele exploitatieruimte, belastingcapaciteit, sociaal 
domein en onderhoud. 

Hoofdstuk 5 bespreekt de weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen, ofwel de 
mate waarin financiële risico’s kunnen worden opgevangen zonder het 
voorzieningenniveau te verslechteren. 

Hoofdstuk 6 gaat na of uit rapportages van twee externe toezichthouders, de provincie 
en de accountant, zorgen over de financiële positie naar voren komen. 

In hoofdstuk 7 ten slotte wordt nagegaan welke gevolgen herindeling van Delfzijl, 
Appingedam en Loppersum zou hebben voor de rijksuitkeringen die deze gemeenten 
ontvangen. 

Hoofdstuk 8 sluit af. 
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2 Gemeentelijke karakteristieken 

Veel van de kengetallen in dit rapport betreffen vrij technische zaken die voor het oog 
van de meeste mensen verborgen blijven. Inwoners merken het meest van 
veranderingen in de hoogte van gemeentelijke tarieven en van veranderingen in 
uitgavenprioriteiten. 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de verschillen tussen de drie DAL-gemeenten op 
deze terreinen. Hoe groter deze verschillen, hoe groter de aanpassing die met 
herindeling gepaard gaat. Na herindeling worden tarieven immers gelijkgetrokken, en 
worden uitgavenprioriteiten gezamenlijk bepaald. 

Maar eerst wordt in dit hoofdstuk kort aandacht besteed aan verschillen in de omvang 
van de betrokken gemeenten, zowel in inwoners als in medewerkers. 

2.1. Omvang gemeenten 

Tabel 1 geeft een overzicht van de inwonertallen van de drie gemeenten, en van de 
omvang van de personeelsbestanden. Delfzijl is iets groter dan Appingedam en 
Loppersum samen. Per duizend inwoners hebben de drie gemeenten 6 à 7 fte aan vaste 
medewerkers in dienst. Bij alle Nederlandse gemeenten met 10.000 – 25.000 inwoners 
is dit gemiddeld 5,7 fte per duizend inwoners.3 

Het vergelijken van personeelsaantallen is lastig doordat gemeenten soms een 
aanzienlijk deel van hun taken bij samenwerkingsverbanden hebben ondergebracht. Dat 
geldt ook voor Delfzijl, Appingedam en Loppersum. De betrokken medewerkers zijn dan 
niet in dienst van de gemeente, en tellen niet mee in tabel 1. Ook voeren gemeenten 
soms taken uit voor andere gemeenten. Mede daardoor voeren niet alle gemeenten 
dezelfde taken uit. 

Tabel 1. Vergelijking omvang DAL-gemeenten 

 Delfzijl Appingedam Loppersum 
Aantal inwoners 24.965 11.971 9.914 
Aantal medewerkers (fte) 181 70 63 
Medewerkers (fte) per 1000 inwoners 7,1 5,8 6,2 

Bron: CBS (inwoners; raming stand begin 2017) en ministerie van BZK (medewerkers in vaste dienst, 

stand begin 2015). 

 

 
3 Eigen berekening op basis van gegevens van het ministerie van BZK. 
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2.2. Verdeling uitgaven naar beleidsterreinen 

Gemeenten zijn vrij zelf prioriteiten te stellen. Naast en soms ook binnen de 
verplichtingen om bepaalde taken voor het Rijk uit te voeren (medebewind) kunnen zij 
zelf bepalen waar zij hun geld aan uitgeven. Hoe groter dergelijke verschillen tussen 
gemeenten zijn, hoe groter de aanpassing die nodig zal zijn in geval van herindeling. 
Uitgaven hangen niet alleen af van de eigen beleidsprioriteiten; een centrumfunctie gaat 
bijvoorbeeld vaak gepaard met de aanwezigheid van voorzieningen met een regionale 
functie, zoals scholen, en de daarbij behorende uitgaven. 

Gemeenten bepalen zelf hoe zij hun uitgaven groeperen in programma’s. Begrotingen 
van verschillende gemeenten zijn daardoor lastig te vergelijken. Figuur 1 geeft een 
overzicht van de verdeling van de uitgaven van de drie gemeenten naar beleidsterreinen 
volgens de zogeheten iv3-indeling. Dit is een door het Rijk voorgeschreven indeling naar 
beleidsvelden die gemeenten moeten hanteren als zij gegevens aan het CBS leveren. 
Ook hier geldt echter dat de vergelijkbaarheid niet honderd procent is, doordat 
gemeenten soortgelijke uitgaven soms onder verschillende iv3-categorieën 
onderbrengen. 

Figuur 1. Vergelijking van de verdeling van de uitgaven van de drie gemeenten over beleidsterreinen 

Begroting 2017. Bron: CBS. 

 

In figuur 1 vallen enkele zaken op. Appingedam rapporteert naar verhouding lage 
uitgaven aan Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en hoge uitgaven aan het sociale 
domein. Loppersum bestemt een relatief groot deel van de uitgaven voor veiligheid en 
een klein deel aan onderwijs. In hoeverre het hier materiële verschillen betreft, en in 
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hoeverre verschillen voortkomen uit verschillen in rapportage, is helaas zonder nader 
onderzoek niet vast te stellen. 

2.3. Gemeentelijke lasten voor inwoners 

Ook de hoogte van de gemeentelijke belastingtarieven valt onder de lokale 
beleidsvrijheid. Elke gemeente mag de onroerendezaakbelasting (ozb) zo hoog maken 
als hij wil. Voor retributies (waaronder de afvalstoffenheffing en de rioolheffing) en leges 
(voor bijvoorbeeld paspoort en rijbewijs) geldt dat deze hooguit kostendekkend mogen 
zijn. Dat wil zeggen dat de begrote baten de begrote lasten niet mogen overtreffen. 

Tabel 2. Vergelijking van de gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens 

 Delfzijl Appingedam Loppersum 
Eigen woning    
Ozb 258 347 271 
Afvalstoffenheffing 268 262 269 
Rioolheffing 280 232 345 
Woonlasten 805 840 885 
    
Huurwoning    
Ozb 0 0 0 
Afvalstoffenheffing 268 262 269 
Rioolheffing 280 232 0 
Woonlasten 548 493 269 

2017. Bij een eigen woning wordt uitgegaan van de gemiddelde woz-waarde in elke gemeente. 

Bron: COELO. 

 

Tabel 2 laat zien hoe de woonlasten in de DAL-gemeenten verschillen. Onder 
gemeentelijke woonlasten vallen de ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. 
Eenpersoonshuishoudens betalen in elk van de drie gemeenten een wat lager bedrag 
aan afvalstoffenheffing. Dit is niet in de tabel opgenomen. Verder wordt in de DAL-
gemeenten geen onderscheid gemaakt naar huishoudensomvang. 

Tabel 2 maakt duidelijk dat de woonlasten voor eigenwoningbezitters in de drie 
gemeenten dezelfde orde van grootte hebben, maar dat er bij huurwoningen 
aanzienlijke verschillen bestaan. Doordat huurders in Loppersum geen rioolheffing 
betalen zijn zij in die gemeente goedkoper uit dan in Appingedam of Delfzijl. Voor 
eigenwoningbezitters is de rioolheffing in Loppersum juist relatief hoog. 
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Tabel 3. Vergelijking van gemeentelijke tarieven 

 Delfzijl Appingedam Loppersum 
Toeristenbelasting (hotelovernachting) 1,42 0,00 0,00 
Hondenbelasting (één hond) 60,30 0,00 81,50 
Rijbewijs 38,95 38,80 38,95 
Uittreksel BRP 11,20 7,60 12,90 
Paspoort 64,75 64,75 64,75 
Identiteitskaart 50,65 50,60 50,65 

2017. Bron: COELO. 

 

Tabel 3 geeft een overzicht van enkele andere gemeentelijke tarieven. De grootste 
verschillen bestaan er hier uit dat de hondenbelasting en de toeristenbelasting niet in 
elk van de drie gemeenten worden geheven. Ook de prijs voor een uittreksel uit de BRP 
verschilt. Rijbewijs, paspoort en identiteitskaart zijn overal ongeveer even duur. 
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3 Balans 

3.1. Inleiding 

Op de balans staan de bezittingen en de manier waarop die zijn gefinancierd. 
Bezittingen kunnen worden gefinancierd met schuld. Voor zover dat niet (meer) het 
geval is beschikt een gemeente over eigen vermogen. 

Eigen vermogen moet niet worden verward met geld dat beschikbaar is om uitgaven 
mee te doen; het is een restpost op de balans die ervoor zorgt dat links en rechts 
hetzelfde bedrag komt te staan. 

Voor de financiële positie is met name de hoogte van de schuld relevant. 
Schuldfinanciering brengt kosten met zich mee in de vorm van rente en aflossingen. Bij 
een hoge schuld kunnen die kosten, waarop niet kan worden bezuinigd, andere uitgaven 
wegdrukken. 

Naast schuld kijken we in dit hoofdstuk hoe omvangrijk de grondposities zijn die op de 
balans staan. Een hoge balanswaarde wijst op meer risico. Ook kijken we naar de 
solvabiliteit, ofwel het aandeel van het gemeentelijke bezit dat niet door schuld is 
gefinancierd, en naar de mate waarin gemeenten borg staan voor leningen door derden. 

3.2. Schuldpositie 

Tabel 4 geeft een overzicht van de netto schuldquote in de DAL-gemeenten. Dit is het 
totaal van de schulden als percentage van de totale begrote baten. Het laat zien hoe 
hoog de schulden zijn ten opzichte van de inkomsten en geeft daardoor een indicatie van 
de druk die rente en aflossingen op de exploitatie leggen. De cijfers zijn gecorrigeerd 
voor geld dat gemeenten lenen en weer doorlenen aan bijvoorbeeld 
samenwerkingsverbanden. 

Tabel 4. Netto schuldquote 

 Delfzijl Appingedam Loppersum 
Rekening 2015 72 28 62 
Begroting 2016 78 30 89 
Begroting 2017 85 29 65 

Schuld als percentage van totale baten, gecorrigeerd voor verstrekte leningen. 

Bron: Programmabegrotingen 2017. 

 

Appingedam heeft een relatief lage schuldquote doordat het basisonderwijs, dat in twee 
brede scholen is ondergebracht, wordt gehuisvest in gebouwen die worden gehuurd op 
basis van langlopende contracten. De gemeente heeft dus geen geld geleend om 
scholen te laten bouwen. In plaats van rente en aflossing betaalt de gemeente huur. 
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Voor de financiële armslag maakt dit weinig uit. Hieruit blijkt al dat alleen het 
vergelijken van schuldposities tussen gemeenten weinig informatief is. 

Een hoge schuldquote is niet per se slechter dan een lage schuldquote. Tegenover 
schuld staat doorgaans bezit dat ermee is gefinancierd. Schuld is een goed instrument 
om toekomstige generaties te laten meebetalen aan investeringen in zaken die lang 
meegaan (riolering, gebouwen). Ook maakt schuldfinanciering investeringen mogelijk 
die niet uit de lopende inkomsten kunnen worden bekostigd. 

Een te hoge schuld kan problemen geven omdat rente en aflossing andere uitgaven 
kunnen wegdrukken. Een schuldquote tot ongeveer 90 wordt als normaal gezien. Een 
schuldquote van 100 of hoger geldt als hoog, en een quote van meer dan 130 als 
riskant. Geen van de DAL-gemeenten heeft een hoge netto schuldquote. 

De genoemde percentages (90, 100 en 130) zijn niet meer dan globale richtlijnen. Of 
een schuld problematisch is hangt onder meer af van de bezittingen die er tegenover 
staan. Als bijvoorbeeld schuld is aangegaan om grond te kopen, dan kan de schuld 
worden verminderd wanneer de grond wordt verkocht. De verkoopwaarde van de grond 
bepaalt dan hoe sterk de schuld kan worden verminderd. 

Ter vergelijking wordt nog vermeld dat 22 procent van alle Nederlandse gemeente een 
netto schuldquote heeft van 20 of lager, en 25 procent van meer dan 90.4 

3.3. Solvabiliteitsratio 

Ook de solvabiliteitsratio wordt wel gebruikt om de balanspositie te monitoren. De 
solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Anders 
geformuleerd: de solvabiliteitsratio geeft aan welk deel van het balanstotaal niet door 
schuld is gefinancierd. 

Tabel 7. Solvabiliteitsratio 

 Delfzijl Appingedam Loppersum 
Rekening 2015 21 31 34 
Begroting 2016 19 31 26 
Begroting 2017 17 31 29 

Eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. 

Bron: Programmabegrotingen 2017. 

 

Het eigen vermogen is een restpost op de balans die ervoor zorgt dat beide zijden op 
hetzelfde bedrag uitkomen. Het eigen vermogen en daarmee de solvabiliteitsratio 
hangen sterk af van het gemeentelijke activeringsbeleid (wat wordt op de balans gezet 
en wat wordt in één keer uit de exploitatie bekostigd?) en van de gehanteerde 
afschrijvingstermijnen. Die verschillen tussen gemeenten. Daarom is de 

 
4 Gecorrigeerd voor verstrekte leningen; ultimo 2014; bron: eigen berekening op basis van gegevens van het ministerie 

van BZK. 
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solvabiliteitsratio geschikter voor het volgen van een bepaalde gemeente in de tijd dan 
voor vergelijkingen tussen gemeenten. De reden dat dit kengetal hier toch is 
opgenomen (tabel 7) is dat het nog vaak wordt gebruikt, zodat weglaten vragen zou 
kunnen oproepen. 

Bij bedrijven is voldoende solvabiliteit een voorwaarde om leningen te kunnen krijgen. 
Bij gemeenten speelt dit geen rol: doordat de rijksoverheid garant staat (via artikel 12 
van de Financiële-verhoudingswet) is elke Nederlandse gemeente uiterst 
kredietwaardig. 

3.4. Grondexploitatie 

Tabel 5 geeft de balanswaarde van bouwgrond als percentage van de totale 
gemeentelijke inkomsten. Een hoge waarde wijst op een groter risico. Als de grond op 
de balans staat voor een waarde die hoger is dan de uiteindelijke verkoopwaarde dan 
moet worden afgewaardeerd en verslechtert de financiële positie. Of dit het geval zal zijn 
is niet uit tabel 5 af te lezen. 

Tabel 5. Balanswaarde bouwgrond als percentage van de totale gemeentelijke baten 

 Delfzijl Appingedam Loppersum 
Rekening 2015 5 8 10 
Begroting 2016 5 11 10 
Begroting 2017 5 11 10 

Bron: Programmabegrotingen 2017. 

 

Percentages lager dan 20 worden doorgaans als weinig risicovol beschouwd. Voor geen 
van de DAL-gemeenten geeft tabel 5 dus verontrustende waarden. Van alle Nederlandse 
gemeenten kent 19 procent voor dit kengetal een score tot 5 en 47 procent een score 
van boven de 20.5 

Tabel 6. Oordeel accountant over waardering grondexploitaties 

 Delfzijl Appingedam Loppersum 
Rekening 2015 Evenwichtig Optimistisch Optimistisch 

Bron: Accountantsverslagen 2015. 

 

De accountant geeft in zijn verslag een oordeel over de door de gemeente gehanteerde 
waardering van de grondexploitaties. Die zijn weergegeven in tabel 6. Van Delfzijl vindt 
de accountant dat de waarde van de grondexploitaties evenwichtig wordt ingeschat. De 
inschatting van die van Appingedam wordt als optimistisch beoordeeld; in die gemeente 
wordt geanticipeerd op toekomstige prijsstijgingen. Ook voor Loppersum beoordeelt de 

 
5 Ultimo 2014; bron: eigen berekening op basis van gegevens van het ministerie van BZK. 



COELO 14 Financiële positie Delfzijl, Appingedam en Loppersum 

 

accountant de ramingen als optimistisch: de geraamde verkopen liggen hier op een 
ambitieus niveau. 

3.5. Gewaarborgde geldleningen 

Iets dat niet op de balans staat, maar wel relevent is voor de beoordeling van de 
financiële positie, is het uitstaande leningbedrag van derden waarvoor een gemeente 
garant staat (gewaarborgde geldleningen).  

Gemeenten kunnen maatschappelijke organisaties of gemeentelijke 
samenwerkingsorganisaties helpen bij het verkrijgen van (goedkope) leningen door 
waarborgen te verstrekken. Als alles goed gaat, kost dit de gemeente niets. Als de 
lenende organisatie in gebreke blijft is de gemeente echter aansprakelijk voor de 
vordering van de geldschieter. Dit verslechtert op dat moment de balanspositie. 

Tabel 8 geeft een overzicht van de bedragen waarvoor de gemeenten borg staan. Bezien 
per inwoner zijn de verschillen beperkt. 

Tabel 8. Waarborgen gemeenten voor geldleningen van derden (1000 euro) 

 Delfzijl Appingedam Loppersum 
Eind 2015 43.235 19.400 22.935 
-per inwoner 1,72 1,62 2,28 
Eind 2016 43.486 18.780 21.965 
-per inwoner 1,74 1,57 2,22 

Bron: Jaarstukken 2015 en mededelingen van ambtenaren van de betrokken gemeenten (2016); CBS 

(inwoners). 
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4 Exploitatie 

4.1. Inleiding 

De exploitatie van een gemeente moet in evenwicht zijn. Dat betekent dat de lasten 
moeten worden gedekt door baten. Voor een enkel jaar kunnen wel meer lasten dan 
baten worden begroot. Het tekort wordt dan gefinancierd uit de reserves. Dit is een 
andere manier om te zeggen dat het geld wordt geleend. Reserves (of eigen vermogen) 
zijn namelijk geen “echt geld” maar boekhoudkundige begrippen.  

Het begrotingssaldo – het verschil tussen baten en lasten – zegt dus iets over de 
financiële positie, maar het is wel een momentopname, die door incidentele posten 
wordt beïnvloed. De structurele exploitatieruimte geeft samen met de 
belastingcapaciteit een indicatie of een gemeente over voldoende structurele baten 
beschikt (jaarlijks terugkomende baten zoals uitkeringen uit het gemeentefonds en 
belastinginkomsten), en in hoeverre de structurele baten op korte termijn kunnen 
worden vergroot. 

Verder zijn het beleid met betrekking tot het sociale domein (betalen uit rijksgelden of 
ook deels uit eigen middelen?) en de mate van onderhoud van de gemeentelijke 
kapitaalgoederen relevant voor de financiële positie. 

4.2. Begrotingssaldi 

Tabel 9 geeft het saldo van begrotingen en meerjarenramingen van Delfzijl, 
Appingedam en Loppersum. Dit saldo is het verschil van de totale baten en de totale 
lasten van de gemeente. De eerste kolom per gemeente geeft de cijfers waarbij 
toevoegingen en onttrekkingen aan reserves niet zijn meegenomen. De tweede kolom 
geeft de cijfers waarbij deze wel zijn meegenomen. 

Tabel 9. Saldo van baten en lasten begroting 2017 en meerjarenraming (1000 euro): exclusief en 

inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

 Delfzijl Appingedam Loppersum 
 exclusief inclusief exclusief inclusief exclusief inclusief 
2017 -1.577 10 -548 4 -182 0 
2018 231 10 -173 118 -50 110 
2019 713 -59 30 101 191 248 
2020 413 7 100 129 169 291 

Bron: Begrotingen 2017. 

 

Voor Delfzijl, Appingedam en Loppersum is voor het begrotingsjaar (2017) in eerste 
instantie sprake van een tekort (kolom “exclusief”), dat in de jaren erna moet omslaan in 
een positief saldo. Door begrote tekorten te compenseren met onttrekkingen aan de 
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reserves kan een begroting worden gepresenteerd die in evenwicht is. Daarvoor moeten 
de reserves wel groot genoeg zijn. In Delfzijl, Appingedam en Loppersum is dit voor 
2017 het geval: inclusief mutaties in reserves is het begrotingssaldo nul of hoger (kolom 
“inclusief”). 

Appingedam heeft nog een bezuinigingsprogramma lopen. De begrotingssaldi in tabel 9 
zijn berekend uitgaande van de verwachting dat die bezuinigingen tijdig worden 
gerealiseerd. 

4.3. Structurele exploitatieruimte 

De structurele exploitatieruimte vergelijkt de structurele baten en structurele lasten 
(waaronder rente en aflossing van leningen) met de totale baten. Een hogere structurele 
exploitatieruimte betekent meer flexibiliteit in de begroting, ofwel meer ruimte voor 
nieuw beleid. Een positief percentage betekent dat de structurele baten hoog genoeg 
zijn om de structurele lasten te dekken. Tabel 10 laat zien dat dit in de drie DAL-
gemeenten het geval is. 

Tabel 10. Structurele exploitatieruimte 

 Delfzijl Appingedam Loppersum 
Rekening 2015 0,30 0,16 0,00 
Begroting 2016 0,83 0,01 0,00 
Begroting 2017 0,54 0,41 0,01 

Saldo structurele baten en lasten + saldo structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves, als 

percentage van totale baten exclusief mutaties reserves. 

Bron: Programmabegrotingen 2017 en 2016 (Appingedam 2016). 

 

4.4. Belastingcapaciteit 

De hoogte van verschillende gemeentelijke tarieven en van de woonlasten is al aan de 
orde geweest (zie paragraaf 2.3). Dat was gezien vanuit het perspectief van de burger. 
Tabel 11 laat de belastingcapaciteit zien. Dat is de verhouding tussen de gemeentelijke 
woonlasten in een bepaalde gemeente en de gemiddelde woonlasten in alle gemeenten 
samen in het voorafgaande jaar. 

Tabel 11. Belastingcapaciteit 

 Delfzijl Appingedam Loppersum 
Rekening 2015 114 120 120 
Begroting 2016 111 117 119 
Begroting 2017 111 119 121 

Woonlasten (ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing) voor gezin bij gemiddelde woz-waarde als 

percentage van landelijk gemiddelde in jaar t-1. 

Bron: Programmabegrotingen 2017. 
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De gedachte achter dit kengetal is dat een gemeente het zich moeilijk kan permitteren 
om zijn inwoners veel zwaarder te belasten dan andere gemeenten. Zijn de lasten laag, 
dan kan bij tegenvallers gemakkelijker worden bijgestuurd door de ozb te verhogen. Een 
lage waarde in tabel 11 weerspiegelt dus een grote belastingcapaciteit. 

Doordat voor de berekening van de belastingcapaciteit de woonlasten van een 
gemeente worden gedeeld door de gemiddelde woonlasten in het jaar ervoor,6 is de 
gemiddelde belastingcapaciteit groter dan 100. 100 is hier dus geen betekenisvolle 
maatstaf. Voor 2017 ligt het gemiddelde voor alle gemeenten op 104.7 

De tabel laat zien dat alle drie de gemeenten relatief hoge lasten kennen (ruim hoger 
dan 104), en dus een beperkte belastingcapaciteit. Omdat er geen wettelijk plafond is 
aan de hoogte van ozb-tarieven is er ook geen harde grens aan te geven voor de 
maximale belastingcapaciteit. Dit hangt af van wat de inwoners accepteren. 

4.5. Sociaal domein 

De gemeentelijke taken in het sociale domein zijn in 2015 sterk uitgebreid. Dit ging 
gepaard met extra rijksgelden, maar minder dan vóór 2015 aan de overgedragen taken 
werd besteed. 

Gemeenten zijn in principe vrij om te bepalen hoeveel zij uitgeven aan taken binnen het 
sociale domein. De rijksgelden zijn niet maatgevend. Gemeenten mogen hiervoor 
bijvoorbeeld eigen middelen inzetten. De bedoeling van de decentralisaties is maatwerk: 
gemeenten moeten – binnen wettelijke grenzen – zelf afwegen welke zorg zij verlenen en 
hoeveel dat mag kosten. 

Omdat in het begin niet duidelijk was hoe groot de hulpvraag en de daaraan verbonden 
kosten voor een gemeente waren, is de decentralisatie van het sociale domein gepaard 
gegaan met aanzienlijke financiële risico’s voor gemeenten. Ook kan een enkele “dure” 
hulpvraag voor een kleine gemeente soms al tot hoge kosten leiden, zoals bij de 
jeugdzorg. De financiële omgang met het sociale domein is dus relevant voor de 
financiële positie. De kernvraag luidt: is het budget leidend of de vraag naar zorg? 

De DAL-gemeenten hebben alle drie als beleid dat het sociale domein budgettair 
neutraal moet zijn.8 Dit betekent dat de hieraan verbonden uitgaven in beginsel worden 
bekostigd uit de hiervoor ontvangen rijksgelden. Eventuele overschotten worden in 
reserves gestort waarmee tekorten in latere jaren kunnen worden opvangen. De 
consequentie is ook dat bij (structurele) tekorten wordt gezocht naar bezuinigingen 
binnen hetzelfde domein. De kans dat dergelijke tegenvallers andere begrotingsposten 
raken is daardoor kleiner. 

 
6 Dit is zo gedefinieerd (in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, BBV) omdat het 

gemiddelde van het begrotingsjaar zelf nog niet bekend is op het moment dat gemeenten hun begrotingen opstellen. 
7 Bron: COELO. 
8 Bron: begrotingen 2017. 
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Maar hiermee is niet elk risico afgewend. Gemeenten hebben een zorgplicht voor 
hulpbehoevende inwoners. Die wordt zo nodig door de rechter afgedwongen. 
Budgettaire neutraliteit is dus een streven, geen gegeven. 

4.6. Onderhoud 

Gemeenten die financieel krap zitten kunnen in de verleiding komen om te bezuinigen 
op onderhoud. Dat kan er toe leiden dat de gemeente uiteindelijk duurder uit is. Uitstel 
van noodzakelijk onderhoud schuift kosten naar de toekomst of leidt tot 
kapitaalvernietiging. De stand van het onderhoud van de gemeentelijke 
kapitaalgoederen (wegen, riolering, gebouwen, enz.) is dan ook een relevante factor bij 
het beschouwen van de financiële positie. Daarom hebben we de inhoud vergeleken van 
de (verplichte) paragraaf kapitaalgoederen in de begrotingen 2017 van de drie 
gemeenten. 

De basis van goed onderhoud is het hebben van actuele beheersplannen. Delfzijl, 
Appingedam en Loppersum hanteren verschillende indelingen van kapitaalgoederen in 
categorieën. Voor alle categorieën bestaan actuele beheersplannen. En voor elk hiervan 
wordt aangegeven dat geen sprake is van achterstallig onderhoud. 

Hierbij moet worden aangetekend dat wat als achterstallig geldt afhangt van de gekozen 
maatstaf. De drie gemeenten kiezen allemaal voor een relatief laag onderhoudsniveau 
(waarvoor zij verschillende termen gebruiken die niet direct vergelijkbaar zijn). 

In de begroting van Appingedam9 wordt aangegeven dat de walbeschoeiingen daar een 
kostbare zaak zijn, waar structureel geen geld voor is begroot. 

 
9 Op blz. 20 van het “groene” gedeelte (Paragrafen). 
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5 Weerstandsvermogen 

Om na te gaan in hoeverre een gemeente in staat is om tegenvallers op te vangen wordt 
wel het concept weerstandsvermogen gebruikt. Dit wordt bepaald met behulp van 
gegevens van de balans en uit de exploitatie, en van een inschatting van de financiële 
risico’s waarmee de gemeente wordt geconfronteerd. 

Eerst wordt een inschatting gemaakt van de middelen die de gemeente kan inzetten om 
risico’s op te vangen. Dat is de beschikbare weerstandscapaciteit (een bedrag in euro’s). 
Die wordt vergeleken met het bedrag dat nodig is om risico’s te kunnen opvangen. Dit is 
de benodigde weerstandscapaciteit. De verhouding tussen het beschikbare en het 
benodigde bedrag is het weerstandsvermogen. Een waarde hoger dan 1 geeft aan dat 
tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder direct grote ingrepen te doen in het 
voorzieningenniveau. 

Omdat elke gemeente zelf bepaalt wat wordt meegenomen bij de bepaling van de 
weerstandscapaciteit, is het vergelijken van kengetallen voor het weerstandsvermogen 
tussen gemeenten een lastige zaak. Elk van de DAL-gemeenten heeft zich ingespannen 
om een lijst te maken met risico’s. Ook hebben zij zo goed mogelijk eurobedragen aan 
deze risico’s verbonden. Desondanks zijn de uitkomsten op dit vlak niet volledig 
vergelijkbaar. 

Tabel 12. Weerstandsvermogen 

 Delfzijl Appingedam Loppersum 
A Vrij inzetbare reserves 5.974 2.441 7.761 
B Begrotingspost onvoorzien 0 15 28 
C Structurele weerstandscapaciteit 0 34 nb 
D Weerstandscapaciteit (A+B+C) 5.974 2.490 7.789 
E Benodigde weerstandscapaciteit 4.623 1.892 3.850 
F Weerstandsvermogen (D/E) 1,3 1,3 2,0 

Bedragen in 1000 euro, behalve de onderste regel (verhoudingsgetal). 

Bron: Programmabegrotingen 2017. 

 

Tabel 12 laat zien dat elke gemeente een weerstandsvermogen rapporteert dat hoger is 
dan 1, en dus voldoende groot om voorzienbare eenmalige tegenvallers op te vangen 
zonder meteen ingrijpende maatregelen te hoeven nemen. Structurele tegenvallers 
zullen echter in de meerjarenbegroting moeten worden opgevangen. 
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6 Oordelen accountant en provincie 

Op financieel terrein kennen gemeenten twee externe toezichthouders: de provincie en 
de accountant. In dit hoofdstuk gaan we na of uit de rapportages van de provincie of de 
accountant zorgen over de financiële positie van de DAL-gemeenten naar voren komen. 

6.1. Verticaal toezicht: provincie 

De provincie houdt financieel toezicht op de gemeenten. Normaal gesproken is dit 
repressief toezicht, ofwel toezicht achteraf. Wanneer de begroting van een gemeente 
echter niet structureel en reëel in evenwicht is, en het niet aannemelijk is dat dit 
evenwicht uiterlijk in de laatste jaarschijf van de meerjarenraming wordt hersteld, zal de 
provincie preventief toezicht instellen. Dat betekent dat de provincie begrotingen en 
begrotingswijzigingen van die gemeente van tevoren moet goedkeuren. 

Ook artikel 12-gemeenten staan onder preventief toezicht. Op dit moment valt geen van 
de DAL-gemeenten onder artikel 12. Wanneer gemeenten worden heringedeeld treedt 
het artikel 12-regime echter automatisch in werking, ongeacht de financiële positie, om 
te voorkomen dat gemeenten gaan “potverteren”. 

Elk jaar na de vaststelling van de begroting ontvangt een gemeente van de provincie een 
brief betreffende het toezicht. Daarin staat of de begroting naar de mening van de 
provincie structureel en reëel in evenwicht is, en welke vorm van toezicht zal worden 
uitgeoefend. Ook kan de provincie in deze brief zorgen of verbeterpunten opnemen. 

Provincies bepalen zelf hoe zij toezicht houden op de gemeenten binnen hun grenzen. 
Ook de mate van detail in de toezichtbrieven verschilt van provincie tot provincie. Die 
van de provincie Groningen zijn doorgaans beknopt. 

In vrijwel gelijkluidende bewoordingen schrijft de provincie op 20 december 2016 aan 
elk van de DAL-gemeenten dat zij constateert dat de begroting 2017 van de gemeente 
voor het jaar 2017 een structureel en reëel evenwicht vertoont, en dat daarom 
repressief toezicht (dus toezicht achteraf) wordt toegepast. In de loop van 2017 wordt 
meer gedetailleerd begrotingsonderzoek uitgevoerd, waarover de gemeenten mogelijk 
nader zullen worden geïnformeerd. Op het moment dat dit wordt geschreven heeft geen 
van de drie gemeenten van de provincie bericht ontvangen over dit nadere 
begrotingsonderzoek. Ook in 2016 ontvingen zij een dergelijk bericht niet. 

De provinciale toezichtbrieven leveren dus geen zorgpunten op ten aanzien van de 
financiële positie van Delfzijl, Appingedam of Loppersum. 

6.2. Horizontaal toezicht: accountant 

De gemeenteraad moet erop toezien dat de begroting van een gemeente structureel en 
reëel in evenwicht is. Dit heet horizontaal toezicht. De Raad wordt daarbij ondersteund 
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door een externe accountant. De jaarrekening van elke gemeente wordt in opdracht van 
de gemeenteraad door deze accountant gecontroleerd. 

In de controleverklaring van de accountant staan de bevindingen betreffende de 
getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening. Het accountantsverslag treedt 
meer in detail. Ook kan de accountant daarin zorgen uitspreken over risico’s die de 
financiële positie van de gemeente bedreigen. 

De meest recente controleverklaringen en verslagen van Delfzijl, Appingedam en 
Loppersum dateren van juli 2016 en betreffen de jaarrekening over 2015. 

Controleverklaring 

In de controleverklaring voor elk van de drie DAL-gemeenten schrijft de accountant 
(Deloitte) dat naar zijn oordeel de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte 
en de samenstelling van zowel de baten en lasten als van de activa en passiva. Ook zijn 
naar zijn oordeel de in de jaarrekening 2015 verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot 
stand gekomen. 

Bij deze oordelen hoort wel een beperking. Bij de jeugdzorg en bij de maatschappelijke 
ondersteuning is onvoldoende controle-informatie beschikbaar om vast te kunnen 
stellen of alle pgb-betalingen die door de Sociale Verzekeringsbank zijn gedaan in 
overeenstemming zijn geweest met de afgegeven beschikkingen. Ook is er niet 
voldoende informatie om te kunnen vaststellen dat ingekochte zorg ook echt is geleverd. 

Deze beperking is niet uniek voor de DAL-gemeenten. Integendeel, deze komt veel voor, 
als gevolg van de niet altijd even soepele taakoverdracht binnen het sociale domein in 
2015. Het is geen teken van zorg over de financiële positie van de betrokken 
gemeenten. 

Accountantsverslag 

Het accountantsverslag geeft gedetailleerdere informatie dan de (meer formele) 
controleverklaring. In deze rapportage kan de accountant zorgen uiten over zaken die de 
financiële positie van de gemeente bedreigen. Voor geen van de DAL-gemeenten wordt 
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 
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7 Effect herindeling op te ontvangen 
rijksuitkeringen 

7.1. Soorten rijksuitkeringen 

Meer dan de helft van de inkomsten van gemeenten bestaat uit uitkeringen van de 
rijksoverheid. Uitkeringen uit het gemeentefonds kunnen door gemeenten naar eigen 
inzicht worden besteed, zolang zij de hen opgelegde taken maar naar behoren blijven 
vervullen. Specifieke uitkeringen zijn in principe geoormerkt voor een bepaalde 
uitgavencategorie. 

Veruit de belangrijkste specifieke uitkering betreft de financiering van de bijstand (in 
jargon de BUIG). De verdeling hiervan over gemeenten is gebaseerd op een model dat 
grotendeels op huishoudens is gebaseerd (naast enkele buurt- en 
gemeentekenmerken). Herindeling heeft daardoor weinig of geen effect op de hoogte 
van de uitkering die gemeenten ontvangen. 

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is voor vrijwel alle gemeenten de 
belangrijkste inkomstenbron. Het beschikbare bedrag wordt jaarlijks volgens een 
bestuurlijke afspraak aangepast op basis van de ontwikkeling van de (gecorrigeerde 
netto) rijksuitgaven. De verdeling van dit bedrag over gemeenten gaat met een formule 
met circa 60 verdeelmaatstaven. 

Herindeling heeft op twee manieren invloed op de hoogte van de uitkering die Delfzijl, 
Appingedam en Loppersum samen ontvangen: het “normale” jaarlijkse bedrag 
verandert, en daarnaast is er tijdelijk een verhoging om de frictiekosten van de 
herindeling op te vangen. 

Naast de algemene uitkering kent het gemeentefonds nog integratie- en 
decentralisatie-uitkeringen. De belangrijkste betreffen het Sociaal domein en de Wmo. 

De integratie-uitkering Sociaal domein bestaat technisch gezien uit verschillende 
onderdelen die op verschillende manieren over gemeenten worden verdeeld. Soms 
wordt op historische basis verdeeld, soms via een formule. De verdeling van deze 
integratie-uitkering is nog niet uitgekristalliseerd: er wordt momenteel gewerkt aan 
nieuwe objectieve verdeelformules. Het Rijk is van plan deze uitkering over te hevelen 
naar de algemene uitkering. Dat zou eigenlijk al met ingang van 2018 moeten 
gebeuren, maar die datum wordt niet gehaald. Wegens deze onzekerheid valt weinig te 
zeggen over het effect van eventuele herindeling op de hoogte van de integratie-
uitkering Sociaal domein. 

Afgezien van een aantal financieel minder belangrijke rijksuitkeringen blijft nog over de 
integratie-uitkering Wmo. Deze betreft de bekostiging van de huishoudelijke hulp die in 
2007 naar gemeenten is gedecentraliseerd. Het beschikbare budget wordt over 
gemeenten verdeeld via een formule die ervoor zorgt dat het bedrag voor een 
heringedeelde gemeente afwijkt van het bedrag dat de betrokken gemeenten samen 
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zouden ontvangen als zij zelfstandig waren gebleven. Dat komt onder meer doordat de 
formule voor elke gemeente een vast bedrag kent. Wanneer drie gemeenten samengaan 
vervalt dus twee keer het vaste bedrag. 

In dit hoofdstuk gaan wij na hoe herindeling de algemene uitkering en de integratie-
uitkering Wmo van de DAL-gemeenten zou beïnvloeden. Het betreft indicatieve 
berekeningen: de definitieve bedragen zullen pas later bekend worden. 

7.2. Structurele verandering algemene uitkering door herindeling 

Drie gemeenten die herindelen ontvangen na herindeling niet hetzelfde bedrag aan 
algemene uitkering als zij gezamenlijk zouden hebben ontvangen als zij niet zouden zijn 
samengegaan. Zo wordt nog maar één keer het vaste bedrag ontvangen, in plaats van 
drie keer. Ook verandert de score op enkele verdeelmaatstaven, zoals 
omgevingsadressendichtheid en lokaal en regionaal klantenpotentieel.10 

Tabel 13 toont een vergelijking van de som van de uitkeringen aan de drie bestaande 
gemeenten met de uitkering aan de heringedeelde DAL-gemeente. Dit is geraamd op 
basis van de Meicirculaire gemeentefonds 2017. 

Tabel 13. Algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de drie gemeenten afzonderlijk vergeleken 

met die voor de DAL-gemeente 

 Euro Euro per inwoner 
Delfzijl 26.118 1.036 
Appingedam 12.780 1.059 
Loppersum 9.979 988 
Som drie gemeenten 48.878 1.031 
   
Heringedeelde DAL-gemeente 48.370 1.021 
   
Verschil -507 -11 

Uitkeringsjaar 2018. Bron: eigen berekeningen met behulp van het bestand 

“rekenmodel+meicirculaire+2017.ods” van het ministerie van BZK. 

 

Door herindeling zou de algemene uitkering van de drie gemeenten samen dalen met 
een half miljoen euro (1 procent). Nadelig is onder meer dat nog maar één keer het 
vaste bedrag wordt ontvangen in plaats van drie keer. Sommige andere maatstaven 
(vooral klantenpotentieel) leveren door herindeling juist meer op. Toch is het saldo 
nadelig. 

 
10 Voor de berekening is gebruik gemaakt van maatstafgegevens voor een combinatie van Delfzijl, Appingedam en 

Delfzijl zoals gegeven in de Herindelingsscan Noord-Groningen 2014 van de provincie Groningen en het ministerie van 

BZK, bijlage 6A. 
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7.3. Tijdelijke verhoging algemene uitkering bij herindeling 

Om frictiekosten te bestrijden ontvangen herindelende gemeenten in het jaar 
voorafgaand aan de herindeling en in de vier jaren daarop een algemene uitkering die is 
verhoogd aan de hand van de zogeheten maatstaf herindeling. Hoe hoog deze bedragen 
zullen zijn hangt af van de inwonertallen van de herindelende gemeenten in het jaar 
voorafgaand aan herindeling, en van de uitkeringsfactor, die jaarlijks door het Rijk wordt 
vastgesteld.  

Om de gedachten te bepalen is in tabel 14 een indicatieve berekening gemaakt 
uitgaande van herindeling op 1 januari 2018. Als Delfzijl, Appingedam en Loppersum 
inderdaad zullen samengaan, zal dit op een later tijdstip plaatsvinden, maar voor de 
berekening zijn gegevens nodig die nu nog niet beschikbaar zijn.11 

Tabel 14. Raming extra bedrag uit het gemeentefonds op basis van de herindelingsmaatstaf (1000 euro) 

 Delfzijl Appingedam Loppersum DAL 
Jaar voor herindeling 679 679 679  
Jaar van herindeling    3.261 
Eerste jaar na herindeling    1.630 
Tweede jaar na herindeling    1.630 
Derde jaar na herindeling    1.630 
Totaal (incl. opgeheven gemeenten)    10.190 

Bron: eigen berekening op basis van cijfers CBS (inwoners) en BZK (uitkeringsfactor, Meicirculaire 

gemeentefonds 2017). 

 

7.4. Verandering integratie-uitkering Wmo door herindeling 

Tabel 15 laat zien hoe de integratie-uitkering Wmo van een eventuele heringedeelde 
DAL-gemeente naar verwachting zal afwijken van de uitkering die de betrokken 
gemeenten zouden ontvangen wanneer zij niet zouden fuseren. De uitkering voor een 
heringedeelde DAL-gemeente zou naar schatting 31.000 euro per jaar lager liggen dan 
de som van de bedragen die Delfzijl, Appingedam en Loppersum afzonderlijk zouden 
ontvangen. Dat komt neer op een achteruitgang van 0,7 euro per inwoner. 

 
11 Het gaat daarbij om de actuele inwonertallen van de betrokken gemeenten en om de uitkeringsfactor van de 

algemene uitkering uit het gemeentefonds. 
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Tabel 15. Integratie-uitkering Wmo voor de drie gemeenten afzonderlijk vergeleken met die voor de 

DAL-gemeente 

 1000 euro Euro per inwoner 
Delfzijl 2.872 115 
Appingedam 1.529 128 
Loppersum 875 88 
Som drie gemeenten 5.277 113 
   
Heringedeelde DAL-gemeente 5.246 112 
   
Verschil -31 -0,7 

Uitkeringsjaar 2018; stand Meicirculaire gemeentefonds 2017. Bron: eigen berekeningen met behulp 

van bestand “wmo-model+2015-2022.ods” van het ministerie van BZK. 
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8 Slot 

Dit rapport geeft een overzicht van diverse kengetallen, aangevuld met niet-
kwantitatieve informatie, met betrekking tot de financiële positie van Delfzijl, 
Appingedam en Loppersum. Net als bij sommige schilderijen verschijnt er pas een goed 
beeld als enige afstand wordt genomen. Blindstaren op één of enkele kengetallen leidt 
tot een scheef beeld. Twee gemeenten die hetzelfde scoren op een bepaald kengetal 
kunnen er namelijk heel verschillend voor staan. En van twee gemeenten die 
verschillend scoren op een kengetal kan de financiële positie in werkelijkheid weinig 
verschillen. 

Het beeld dat naar voren komt is dat van drie gemeenten die geen van alle in financiële 
problemen verkeren, maar waar ook weinig vet op de botten zit. De begrotingen sluiten, 
incidentele tegenvallers kunnen worden opgevangen, maar veel ruimte voor nieuw 
beleid is er niet. De ene gemeente ziet er financieel wat meer solide uit wanneer het ene 
kengetal wordt bekeken, de andere op basis van een ander kengetal. Grote verschillen in 
het algemene beeld zijn echter niet naar voren gekomen. 

Een eventuele herindeling zou naar verwachting tot gevolg hebben dat de algemene 
uitkering van de drie gemeenten samen structureel met een half miljoen euro (11 euro 
per inwoner) zou dalen. In de eerste jaren (tot en met het derde jaar na herindeling) 
overheerst echter het positieve effect van de vergoeding voor frictiekosten die via de 
algemene uitkering wordt gegeven. Herindeling zou verder tot gevolg hebben dat de 
drie gemeenten samen naar verwachting 31 duizend euro (0,7 euro per inwoner) 
minder zouden ontvangen via de integratie-uitkering Wmo. 
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Voorgeschiedenis en aanleiding verkenning bestuurlijke toekomst 
DAL-gemeenten 
 
Visitatiecommissie-Jansen en reactie provincie  
In de zomer van 2012 besloten de provincie Groningen en de Vereniging van Groninger Gemeenten 
een Visitatiecommissie in te stellen. Deze commissie stond onder leiding van Geert Jansen en kreeg 
de opdracht te adviseren over: “de bestuurlijke toekomst in Groningen die ook op termijn, in relatie 
tot komende maatschappelijke en publieke opgaven, de gewenste en noodzakelijke kwaliteit levert. 
Daarvoor doet de commissie onderzoek naar het functioneren van huidige samenwerkingsverbanden 
op intergemeentelijk en provinciaal niveau en naar de bestuurlijke kwaliteit die daarbij geleverd 
wordt”. 
 
Op 28 februari 2013 rapporteerde de Commissie-Jansen in ‘Grenzeloos Gunnen’ over de bestuurlijke 
toekomst van Groningen. Voor het noordelijk deel van Groningen adviseerde de commissie een 
herindeling naar een gemeente Hoogeland (Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond [exclusief 
haven]) en een gemeente Eemsdelta (haven Eemsmond, Delfzijl, Appingedam, Loppersum). Het 
haven- en industriegebied van Eemsmond en de haven van Delfzijl zouden volgens het advies van de 
Commissie-Jansen bestuurlijk in één hand ondergebracht moeten worden. 
 
Bij het advies voor het noordelijk deel van Groningen merkte de Commissie-Jansen verder op dat de 
twee te vormen gemeenten (Hoogeland en Eemsdelta) extra ondersteuning vanuit de provincie 
zouden moeten krijgen om zo een min of meer gelijke start als de andere gemeenten te kunnen 
maken (‘gelijk speelveld’-argument). Op die manier zou voorkomen moeten worden dat de relatief 
zwakke startpositie van de Noord-Groninger gemeenten een langjarige achterstandspositie zou 
worden. De commissie achtte het van belang te voorkomen dat met de voorgestelde herindeling 
twee gemeenten in Noord-Groningen zouden ontstaan die qua inwoneraantallen, financiële en 
maatschappelijke opgaven ongunstig zouden afsteken tegen de overige nieuw te vormen gemeenten 
in Groningen. 
 
De provincie Groningen heeft de analyse en oplossingsrichtingen van de commissie overgenomen. 
Daaraan heeft de provincie toegevoegd in de komende jaren samen met gemeenten toe te willen 
werken naar die nieuwe bestuurlijke constellatie, met evenwichtige en moderne verhoudingen en 
een bestuurscultuur die gebaseerd is op gunnen, vertrouwen en goed partnerschap. De provincie 
streeft daarbij naar robuuste en toekomstbestendige gemeenten en een provincie die haar 
kerntaken – binnen deze nieuwe constellatie – goed uitvoert.  
 
Besluitvorming in de zeven gemeenteraden, december 2013  
Het rapport van de Commissie-Jansen en de opvatting van de provincie zijn begin 2013 onderwerp 
van gesprek geweest in de raden van de zeven gemeenten (Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, 
Delfzijl, Appingedam en Loppersum). Deze bespreking in de raden leidde tot het volgende beeld. 
Enkele raden gaven in 2013 aan zelfstandig te willen blijven in combinatie met andere vormen van 
samenwerking dan herindeling; de meeste raden kozen duidelijk voor een opschaling. 
De gemeenteraden van de Hoogeland-gemeenten stelden dat de voorgestelde gemeente Hoogeland 
(dus exclusief de Eemshaven) te weinig robuust en onvoldoende toekomstbestendig zou zijn en dat 
tot verdere opschaling overgegaan zou moeten worden. 
 
De opvattingen over de wijze waarop aan verdere opschaling invulling gegeven zou moeten worden, 
liepen uiteen. De raden van Bedum, Winsum, Eemsmond en De Marne verzochten de colleges in 
2013 een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om verder op te schalen, waaronder de 
samenvoeging van Hoogeland met Eemsdelta.  
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De gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum achtten een DAL-gemeente onvoldoende 
opgewassen tegen complexe maatschappelijke opgaven en opteerden in 2013 voor een herindeling 
in DEAL-verband, maar sloten een groter verband in de richting van de Hoogeland-gemeenten niet 
uit. De opvattingen van de raden zijn benut voor het formuleren van vragen voor een nadere 
verkenning naar een mogelijke herindeling.  
 
In het raadsvoorstel van november 2013 hebben de gezamenlijke colleges van de zeven Noord-
Groninger gemeenten aangegeven dat de vorming van een nieuwe gemeente Hoogeland-Eemsdelta 
– onverlet de uiteenlopende vertrekpunten – meerwaarde kan hebben ten opzichte van andere 
mogelijke samenwerkings- of herindelingsvarianten. 
 
Op 3 december 2013 hebben de raden van de zeven gemeenten ingestemd met het uitvoeren van 
een nadere verkenning en uitwerking van de G7-variant, waarbij bij verschillende raden behoefte 
was deze variant te spiegelen aan andere herindelingsvarianten waarbij twee gemeenten zouden 
ontstaan.  
 
Verkenning G7-variant, gespiegeld aan varianten waarbij sprake is van herindeling naar twee 
gemeenten 
De colleges van B&W kregen de opdracht de verkenning van de G7-variant uit te voeren, aan de hand 
van vijf thema’s: 1) Inhoudelijke opgaven (strategische agenda), 2) Dilemma’s, 3) Financiële en 
personele aspecten, 4) Borgen van kleinschaligheid binnen grootschaligheid en 5) Duurzaamheid 
(toekomstbestendigheid van de herindelingsvariant). De hoofdpunten uit de verschillende 
onderzoeken zijn in samenhang weergegeven in een notitie aan de Raden van de BMW-DEAL-
gemeenten, getiteld: ‘Uitkomsten verkenning herindeling Noord-Groningen’, 10 februari 2015. 
 
G7 geen haalbare optie 
Op basis van de uitgevoerde verkenning kozen de gemeenteraden van Appingedam, De Marne, 
Bedum en Eemsmond in 2015 voor de G7-variant. De Raden van Delfzijl en Loppersum spraken een 
voorkeur uit voor een DEAL-gemeente, terwijl de gemeente Winsum koos voor de BMWE-variant. 
Tijdens het vervolgproces bleek uit nadere besprekingen de samenvoeging van de zeven Noord-
Groninger gemeenten naar één nieuwe gemeente geen haalbare optie. 
 
Besluit BMWE en nieuw perspectief voor DAL-gemeenten  
De gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) besloten vervolgens in 
oktober 2016 om per 1 januari 2019 verder te gaan als de nieuwe gemeente ‘Het Hogeland’. 
 
Met dit besluit, en met de opschaling van gemeenten in andere delen van de provincie Groningen1, 
ontstaat een perspectief dat het voor de DAL-gemeenten noodzakelijk maakt onderzoek te doen 
naar de bestuurlijke toekomst van de DAL-regio.  
 
 

                                                           
1 Naast de vorming van de gemeente Het Hogeland gaat het om de herindelingen van de stad Groningen 
(Groningen, Haren en Ten Boer), Midden Groningen (Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren), 
Westerkwartier (Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn) en Westerwolde (Bellingwedde en Vlagtwedde). 
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