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Dank aan u
Ruim 200 inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van organisaties en instellingen en 
bestuurders van buurgemeenten en provincie hebben in het afgelopen half jaar meegedacht 
en gesproken over de toekomst van onze nieuwe gemeente. Dat gebeurde in buurt- en 
dorpshuizen, in werkkamers van bestuurders en in allerlei vergaderruimtes. De gesprekken 
waren inspirerend en leerzaam. Ze leverden een rijke oogst op van wensen, verwachtingen 
en mogelijkheden, maar ook zorgen en kritische kanttekeningen. 

Het toekomstbeeld dat uit dit alles duidelijk naar voren kwam, is dat van een gemeente 
met een vitale gemeenschap van 25 zelfredzame, actieve dorpen en wijken, waar men-
sen met plezier wonen, elkaar kennen en samen werken. Bepaalde thema’s kwamen keer 
op keer terug, zoals maakindustrie en scheepsbouw, landbouw, recreatie en toerisme,  
armoede en werkloosheid, energietransitie, samenwerking en rol van de gemeente. 

U leest er meer over in dit Kompas. Dit document is gebaseerd op de vele gevoerde  
gesprekken en op een analyse van de trends, ontwikkelingen en feiten over de nieuwe  
gemeente. Het Kompas schetst de richting waarin wij ons de komende jaren willen  
bewegen.

Wij willen alle gespreksdeelnemers danken voor hun waardevolle bijdrage. Veel dank ook 
aan de honderden inwoners die de afgelopen maanden hun mooiste foto’s hebben inge-
stuurd en voorstellen hebben gedaan voor een naam voor de nieuwe gemeente. Het was 
inspirerend!

De toekomst is onvoorspelbaar, maar wel te beïnvloeden. Dat vraagt een bundeling van 
krachten en een eensgezind optreden. Het Kompas laat zien dat we daarvoor niet tot 2018 
hoeven te wachten. Wij nodigen iedereen uit om nu al samen met ons op weg te gaan in 
de richting die het Kompas wijst. Onder het motto: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je 
verder!’

Inwoners, ondernemers, organisaties en overheid gaan het de komende jaren samen doen. 
Daar verheugen wij ons op.

Namens de besturen van de drie gemeenten,

Peter de Jonge, burgemeester Hoogezand-Sappemeer 
Geert-Jan ten Brink, burgemeester Slochteren 
Rein Munniksma, burgemeester Menterwolde

Prijswinnaars fotowedstrijd

Eerste prijs: Wilco van der Laan

Tweede pijs: Jannie Warmolts Derde prijs: Frans de Boer
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Inleiding

Waarom herindeling? Die vraag is ons de afgelopen 
tijd vaak gesteld. Het antwoord is eenvoudig: vanwege 
de mogelijkheden die wij zien voor de toekomst en ook 
vanwege de eisen die de toekomst aan ons stelt.

We kiezen voor herindeling vanwege de eisen  
die de toekomst stelt en de mogelijkheden die 
de toekomst biedt.
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Kompas voor de toekomst

In dit Kompas beschrijven wij de richting waarin onze gemeente zich wil gaan  
ontwikkelen. Dit Kompas is gebaseerd op vele gevoerde gesprekken en op 
een analyse van trends, ontwikkelingen en feiten. Het Kompas benoemt ook 
drie bouwstenen voor een maatschappelijke agenda die daarbij past. Voor de  
duidelijkheid: dit is dus geen beleidsplan, het Kompas gaat puur over doelen 
en intenties. De uitwerking in acties en resultaten volgt later. Het Kompas wil  
inspireren en samenbinden. 

Leeswijzer

Het Kompas kijkt naar de toekomst, maar die toekomst hangt natuurlijk samen 
met verleden en heden. Daarom maken we in hoofdstuk 1 eerst een uitstapje  
naar het verleden: waar komt de nieuwe gemeente uit voort en wat heeft ons  
gevormd? In hoofdstuk 2 kijken we naar het heden: wat is er gaande in onze  
gemeenschap, wat zijn de aandachtspunten? Met die kennis in ons achterhoofd  
kijken we in hoofdstuk 3 naar de toekomst: wat voor gemeente willen wij zijn en  
hoe bouwen wij onze gemeente op? Wij hebben drie bouwstenen geformuleerd 
voor een gemeenschappelijke maatschappelijke agenda. Daarnaast gaan ge-
meentebestuur en organisatie zelf met een cultuurverandering aan de slag. De 
gemeente heeft verschillende rollen, maar is eerst en vooral bondgenoot van 
haar inwoners, bedrijven en organisaties. Die grondhouding wordt beschreven in  
hoofdstuk 4. Tot slot beschrijven we het ‘Hoe nu verder?’. 

Inleiding

Per 1 januari 2018 telt onze nieuwe gemeente ruim 60.000 inwoners. Wij willen 
een gemeente zijn waar iedereen heel goed kan wonen, leven, ondernemen en 
werken. Het geluk zal de nieuwe gemeente echter niet vanzelf komen aanwaaien. 
Wij zullen daar hard voor moeten werken. En dat kan ook. 
In 2018 zijn we in bevolkingsomvang de zesde gemeente van Noord-Nederland; 
een centraal gelegen gemeente van formaat en een robuuste, aantrekkelijke part-
ner voor onze omgeving.

Tijd van voorbereiding

In 2013 kwam de kwestie van de herindeling concreet op tafel te liggen, door 
het adviesrapport ‘Grenzeloos gunnen’. Dit rapport ging over de herindeling van 
de gemeenten in de provincie Groningen. De conclusie: gemeentebesturen in  
Groningen zijn te klein en te kwetsbaar en missen ook de kwaliteit en middelen  
om doorslaggevende veranderingen te bereiken. Daar waren de gemeente- 
besturen zichzelf ook van bewust. Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en later 
ook Menterwolde werkten al nauw samen toen het rapport uitkwam. Het was  
duidelijk dat de huidige vraagstukken, zoals onderwijs en arbeidsmarkt, (jeugd-)
zorg, aardbevingen, leefbaarheid en economische ontwikkeling, een structurele 
bundeling van krachten vergen.

Eind 2014 is na een periode van onderzoek en bestuurlijke gesprekken met ver-
schillende gemeenten besloten dat Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Men-
terwolde de meest logische partners zijn om per 1 januari 2018 één nieuwe ge-
meente te vormen. Dit besluit werd met een intentieovereenkomst op 6 januari 
2015, ondertekend door de drie burgemeesters, bekrachtigd. Met elkaar kunnen 
wij meer bereiken dan elk afzonderlijk. We kunnen meer investeren in bestuurlijke 
en ambtelijke kwaliteit en meer betekenen in de regionale samenwerking, met 
andere gemeenten en met grote organisaties. Omringende gemeenten bereiden 
zich eveneens voor op schaalvergroting. Wij lopen daarin voorop. 

Gemeenten zijn in hun eentje te klein en te 
kwetsbaar om grote veranderingen te bereiken.

Het Kompas gaat over doelen en intenties, want 
die inspireren en binden samen.



Onderwijs is de sleutel om de vicieuze cirkel te 
doorbreken. Daar kunnen we niet vroeg genoeg 
mee beginnen.
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1 Verleden:
waar komen we 
vandaan?

Een fusie is een goed moment om stil te staan bij het 
verleden. Wat is de historie van Hoogezand-Sappemeer, 
Slochteren en Menterwolde en wat hebben ze met elkaar 
gemeen? In de gemeentearchieven is daarover voor de 
liefhebber van alles te vinden. In dit hoofdstuk zijn enkele 
hoofdlijnen samengevat. 

Hoogezand-Sappemeer viel onder Gorecht, 
Menterwolde grotendeels onder het Wold-Oldambt, 
en Slochteren onder Duurswold.
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1 Verleden: waar komen we vandaan?

In Slochteren en Menterwolde ontwikkelde zich daarnaast landbouw. In Menter-
wolde leidde dat op de ontgonnen veengronden tussen 1850 en 1950 tot een 
toename van grootschalige landbouwbedrijven. Er werd overwegend voor de 
aardappelmeel- en strokartonfabrieken geproduceerd. In Slochteren ontstond 
kleinschalige landbouw, die vanaf 1800 door betere bemaling en ruilverkaveling 
na de Tweede Wereldoorlog een schaalvergroting doormaakte. 

Het jaar 1959 is een belangrijk moment in de geschiedenis van het gebied. In dat 
jaar werd in Slochteren aardgas in de bodem aangetroffen: het grootste gasveld 
ter wereld. 

Levensbeschouwing en politieke overtuiging

Lange tijd was het calvinisme de voornaamste geestelijke stroming in het ge-
bied, maar in de 19e en 20e eeuw veranderde de religieuze kaart enigszins. De  
katholieke gemeenschap kwam tot bloei, de doopsgezinden manifesteerden zich 
in het openbare leven en een enkele synagoge werd gesticht. Met de buitenlandse 
immigranten deden vanaf de jaren zestig in de vorige eeuw ook de islam en het 
hindoeïsme hun intrede.

In 1959 werd in Slochteren het aardgasveld ontdekt.

Het calvinisme was lange tijd de voornaamste 
geestelijke stoming; het socialisme was vooral in 
Hoogezand, Sappemeer en Meeden dominant.

1 Verleden: waar komen we vandaan? 

De nieuwe gemeente valt van oudsher onder drie verschillende streken: Hooge-
zand-Sappemeer viel onder Gorecht en Menterwolde grotendeels onder het 
Wold-Oldambt. Beiden vielen na verloop van tijd onder het bewind van de stad 
Groningen. Slochteren behoorde bij het Duurswold; de invloed van de stad bleef 
hier beperkt.

Ontwikkeling van het veen, landbouw en industrie

Het kerngebied van wat nu Hoogezand-Sappemeer en Slochteren heet, is op 
zandruggen gebouwd. Van hieruit werd in de late middeleeuwen het hoogveen 
ontgonnen en kwam de karakteristieke lintbebouwing tot stand, ook in wat later 
Menterwolde zou worden.
 

In de 17e eeuw werd een kanaal gegraven vanuit de stad Groningen om van daaruit 
het gebied te ontginnen en turf te steken; het Winschoterdiep liep tot Zuidbroek. 
Langs het kanaal kwam de nijverheid tot bloei. Het begon met scheepswerven 
en toeleverende bedrijvigheid en zette in het midden van de 19e eeuw door met 
aardappelmeel- en strokartonproductie. 

In de eerste helft van de 20e eeuw kwamen ook de land- en tuinbouw tot bloei in 
het gebied. In de tweede helft van de 20e eeuw werden langs de A7 industrie- en 
bedrijvenparken ontwikkeld zoals De Gouden Driehoek en Rengers, waar zich ook 
internationale bedrijven vestigden. 
Door de eeuwen heen vonden immigranten een nieuw bestaan in ons gebied. 
Eerst waren dat migranten uit eigen land voor de vervening, en later werden dat 
vooral mannen en vrouwen uit Mediterrane landen voor de industrie.

Het gebied van de nieuwe gemeente is sterk bepaald 
door de ontginning van het hoogveengebied, al 
vanaf de 17e eeuw. 



De gemeente levert dienstverlening van uitstekende 
kwaliteit. Wij zijn goed bereikbaar, toegankelijk en 
klantvriendelijk.
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1 Verleden: waar komen we vandaan?

In de 19e eeuw ontstond een kloof tussen de leef- en denkwereld van zowel de 
industriëlen en arbeiders als de boeren en landarbeiders. Zeker in tijden van eco-
nomische crises. Met de strijd voor het algemeen kiesrecht eind 19e eeuw kwam 
het socialisme op. Concentratiepunten bevonden zich in Hoogezand, Sappemeer 
en Meeden. De Sociaal-Democratische Bond werd opgericht, en toen deze steeds 
anarchistischer trekjes begon te vertonen, splitste de Sociaal Democratische  
Arbeiderspartij zich af. Na de invoering van het algemeen kiesrecht in 1919  
kleurden de gemeenteraden in Hoogezand, Sappemeer en wat nu Menterwolde  
is, dan ook behoorlijk rood. In Slochteren, waar vooral grootschalige landbouw- 
bedrijven waren gevestigd, hadden de christelijke en liberale partijen de meerder-
heid in de raad. 

Van tien naar één 

Bij de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 bestond het gebied 
uit tien gemeenten: Hoogezand, Sappemeer, Windeweer, Noordbroek, Zuidbroek, 
Meeden, Muntendam, Siddeburen, Slochteren en Harkstede. In de jaren twintig 
van de 19e eeuw ging Windeweer op in Hoogezand en werden Harkstede en  
Siddeburen opgeheven en samengevoegd met Slochteren. In 1949 werden  
Hoogezand en Sappemeer samengevoegd. In 1965 ontstond de gemeente  
Oosterbroek door samenvoeging van de gemeentes Noord- en Zuidbroek. De  
gemeente Menterwolde ontstond op 1 januari 1990 door samenvoeging van de 
gemeenten Oosterbroek, Muntendam en Meeden. De nieuwe gemeente droeg 
aanvankelijk de naam Oosterbroek, maar een jaar later koos de gemeenteraad 
voor Menterwolde. April 2016 besloten de drie gemeenten te fuseren tot één 
nieuwe gemeente Midden-Groningen.

Bij de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden 
telde het gebied tien gemeenten, nu blijft er één 
gemeente over.

Situatie gemeenten in 2016

Situatie gemeenten in 1811

Situatie gemeente Midden-Groningen 

Siddeburen

SlochterenHarkstede
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Sappemeer
Zuidbroek

Muntendam
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1 Verleden: waar komen we vandaan?

Notities



22 23

2 Heden: 
wat speelt er  
allemaal? 

In de gesprekken en in de analyse van de ontwikkelingen in het 
gebied is veel aandacht besteed aan wat er nu gaande is. Wat 
speelt er allemaal en wat zijn de wensen van inwoners, bedrijven 
en organisaties voor de nieuwe gemeente?

Stugge trots is de mentaliteit in het gebied. De 
kunst is om die trots om te zetten in een krachtig 
zelfbewustzijn. Wij kunnen door samen te werken 
zelf de toekomst van dit gebied bepalen.
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2 Heden: wat speelt er allemaal? 

Er zijn sterke economische dragers, zoals de (maak-)industrie, landbouw, handel 
en energie. We kunnen ons hiermee onderscheiden. In het gebied wonen veel  
vakmensen met lbo- en mbo-niveau. Steeds meer mensen verruilen een vaste 
baan of uitkering voor zelfstandig ondernemerschap (zzp’ers), maar niet altijd uit 
vrije wil. Het gebied kent een goede infrastructuur van spoor, wegen en water: 
dichtbij de hoofdstad Groningen en vlakbij de Eemshaven, aan de A7 en op het 
kruispunt met de N33. 

Erkenning van eigenheid en vitaliteit

De fusie van de drie gemeenten biedt kansen. Veel mensen verwachten dat er 
door de fusie energie vrijkomt en dat er ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikke-
lingen, onder meer op het terrein van recreatie, toerisme en de energietransitie. 
Tegelijkertijd zijn er zorgen. Mensen zijn bang dat de nieuwe gemeente door de 
schaalvergroting op grote afstand komt te staan, en dat ook mensen onderling 
verder van elkaar afraken. Ook is er vrees dat alle aandacht en middelen vooral 
naar de stedelijke kern van Hoogezand-Sappemeer zullen gaan, en niet meer naar 
andere dorpen en wijken. 

Op basis van de gesprekken hebben wij geconcludeerd dat de vitaliteit en  
eigenheid van de 25 dorpen een bijzondere kwaliteit zijn van de nieuwe gemeen-
te. In elk gesprek werd steeds benadrukt dat de leefbaarheid en eigenheid van 
de dorpen en wijken moet worden behouden en versterkt. Ook willen inwoners 
meer zeggenschap en ruimte om zelf te kunnen bepalen wat nodig is voor de 
leefbaarheid en ontwikkeling van hun dorp of kern. Daar willen zij zich van harte 
voor inzetten.

2 Heden: wat speelt er allemaal? 

De nieuwe gemeente kent een aantal constanten die door de hele geschiedenis 
heen terugkeren. Zoals de relatie tussen stad en ommeland, de scheepsbouw, de 
landbouw en de kloof tussen arm en rijk. Dwars daar doorheen loopt een mentali-
teit die het best kan worden omschreven als ‘stugge trots’. Inwoners zijn opvallend 
trots op het gebied en zijn geschiedenis. Alleen: ze laten dat niet makkelijk zien. 

De kunst is om die trots om te zetten in de zelfbewuste overtuiging dat het de 
inwoners, ondernemers, organisaties, politici en bestuurders zélf zijn die de toe-
komst van dit gebied bepalen. Dat begint met elkaar te vertellen over dromen en 
ambities, over ervaringen, over wat iedereen wil en voor mogelijk acht. De kaarten 
op tafel leggen. Precies waar we in de afgelopen maanden mee zijn begonnen. 
Wat leeft er allemaal aan toekomstbeelden, wensen en aandachtspunten?

Aandacht voor vele sterktes

De drie gemeenten samen hebben veel in huis. We vormen een sterke combinatie 
van 25 dorpen en wijken, inclusief een stedelijke kern die met zijn regionale voor-
zieningen een streekfunctie vervult. De dorpen en wijken zijn vitaal, de leefbaar-
heid is hoog. Mensen wonen er met plezier. Er zijn veel ouderen bij, het merendeel 
is gelukkig gezond. De verbondenheid tussen mensen is groot. Veel mensen zet-
ten zich in voor vrijwilligerswerk. Er zijn talrijke initiatieven op het terrein van cul-
tuur, noaberschap en sociaal ondernemerschap. Het gebied kenmerkt zich door 
rust en ruimte, natuur, water, een prachtig landschap, beleefbare cultuurhistorie 
en mooie architectuur. 

De leefbaarheid en economische kracht kunnen 
beter voor het voetlicht komen.

De eigenheid en vitaliteit van dorpen en wijken 
behouden. Inwoners willen meer zeggenschap 
over de leefbaarheid.



Ieder inwoner kan zich ontwikkelen en van 
betekenis zijn voor anderen. De basis daarvoor 
wordt in de jeugd gelegd.
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2 Heden: wat speelt er allemaal? 

Economische uitdagingen

De nieuwe gemeente beschikt over een vitale economie met ruim 4.000 bedrij-
ven en 22.000 banen. De maakindustrie (met name scheepsbouw), landbouw, 
handel en energiesector hebben een stevige positie. Bedrijven zorgen voor veel 
werkgelegenheid, met name voor lbo- en mbo-geschoolden. Uit de gesprekken 
bleek dat de nieuwe gemeente de potentie heeft om een belangrijke bijdrage te 
leveren aan de economische ontwikkeling in de regio. Hieronder een aantal con-
crete kansen en aandachtspunten.

Versterking economische basis
In de gesprekken kwam nadrukkelijk naar voren dat meer samenwerking tus-
sen (clusters van) bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen belangrijk is. De 
eerste stappen zijn gezet, maar volgens vertegenwoordigers van de bedrijven en 
onderwijsinstellingen kan het beter. Er liggen kansen op het gebied van de trans-
formatie van de energiesector, versterking en uitbreiding van de maakindustrie en 
toevoeging van regionale waarde in de landbouw.

Betere aansluiting tussen vraag en aanbod op arbeidsmarkt 
De grote uitdaging is om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te bren-
gen en te houden. De gemeente telt een grote groep lbo- en mbo-opgeleiden: 
ambachtelijk geschoolde vakmensen. Er zijn echter relatief weinig hoogopgelei-
den (hbo- en universitair niveau). De beroepsbevolking veroudert snel. Werk-
gevers vragen steeds meer om technisch geschoolden op mbo- en hbo-niveau. 
Onderwijs en werkgevers staan voor de uitdaging om starters gemakkelijk in de 
arbeidsmarkt te laten instromen en geïnteresseerd te krijgen voor technisch werk, 
(oudere) werknemers langer fit en inzetbaar te houden, en de grote groep zzp’ers 
goed te benutten. 

Zorg over tweedeling

De nieuwe gemeente kent een relatief grote groep laagopgeleide mensen die  
geen betaalde arbeid (kunnen) verrichten, gemakkelijk werkloos raken en/of  
weinig inkomen hebben. Daar is veel zorg over, zo bleek tijdens de gesprekken. 
En ook over de kinderen die in deze kwetsbare gezinnen opgroeien. Ook is er  
zorg over de kloof die ontstaat tussen mensen die profiteren van de snel veran-
derende wereld, de technologisering en automatisering, en mensen die dat niet 
kunnen. 

De algemene wens is om een tweedeling te voorkomen. Iedereen moet kunnen 
meedoen in de nieuwe gemeente. Kinderen moeten de kans krijgen om de spiraal 
van armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid te doorbreken. Voor iedere in-
woner is het van belang om betekenis te kunnen geven aan zijn eigen leven en om 
betekenis te kunnen hebben voor anderen. De basis hiervoor wordt in de jeugd 
gelegd. 

Er is zorg over de tweedeling in de samenleving. 
Kinderen in kwetsbare gezinnen moeten meer 
kansen krijgen.

Een sterke regionale ontwikkeling vraagt om 
versterking van de economische basis, betere 
aansluiting tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt en overal snel internet.



Het is belangrijk dat alle kinderen en jongeren hun 
talenten ontwikkelen en gelijke kansen hebben op 
levensvervulling en zelfontplooiing.
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2 Heden: wat speelt er allemaal? 

Kansen door gaswinningsproblematiek 
De gaswinningsproblematiek zet de leefbaarheid en de veiligheid in de gemeente 
onder druk. Aardbevingen beïnvloeden de reputatie van het gebied. Ze vormen 
een deel van de afweging in de beslissing om in onze gemeente te komen wo-
nen of hier als bedrijf te investeren. Aan de andere kant werd juist ook aandacht 
gevraagd voor de kansen die de gaswinningsproblematiek met zich meebrengt. 
Het probleem draagt bij aan een krachtig streven naar een betere toekomst. De 
komende jaren ontstaat er veel extra werkgelegenheid doordat woningen en ge-
bouwen moeten worden hersteld en aardbevingsbestendig gemaakt. Dit geeft de 
bouw, industrie en aanverwante sectoren de kans zichzelf te vernieuwen en te 
versterken. 

Meer dialoog en wederzijdse waardering

In alle gesprekken kwam naar voren dat er veel meer dialoog, wederzijdse waar-
dering en samenwerking nodig zijn tussen inwoners, organisaties, ondernemingen 
en gemeente. In het gewenste toekomstbeeld van de nieuwe gemeente bestaan 
er talrijke netwerken en verbanden waarin mensen samen optrekken en vanuit 
verschillende achtergronden bijdragen aan gemeenschappelijke doelen. Hier ligt 
echter ook een uitdaging, want ‘samenwerking beginnen is makkelijk, maar sa-
menwerking volhouden is moeilijk’. De gemeente krijgt de oproep hierin een rol 
van betekenis te spelen. 

Permanente dialoog tussen gemeente, inwoners en 
organisaties. Het ideaal is dat mensen structureel 
met elkaar optrekken in allerlei netwerken.

Internet als voorwaarde 
Technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op bijvoorbeeld productie-
processen, zorgverlening, winkelkerngebieden en werkgelegenheid. De uitdaging 
is om die technologische vernieuwingen te benutten in plaats van ontwrichtend 
te laten zijn. Dit vraagt samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs- en ken-
nisinstellingen. Voorwaarde is dat iedereen overal toegang heeft tot snel internet. 
Dat is nu niet het geval. Die opmerking werd in de gesprekken veel gehoord. Snel 
internet is een cruciale voorwaarde voor zowel economische als sociale innovatie. 

Kansen voor vrijetijdssector
Uit de analyse van trends en ontwikkelingen blijkt dat recreatie en toerisme een 
kansrijke economische sector is. Dit werd ook in gesprekken bevestigd. Er ge-
beurt al van alles op dit gebied, zoals natuurontwikkeling en kleinschalige cultu-
rele initiatieven, maar er is nog veel meer mogelijk. Ondernemers, inwoners en 
organisaties staan te popelen om bij te dragen aan de groei van een volwaardige 
vrijetijdssector.

Kansen door vergrijzing en krimp
De nieuwe gemeente heeft te maken met een bevolking die ontgroent en vergrijst 
en in de loop der jaren qua omvang zal krimpen. Uitdaging is om deze ontwikke-
lingen niet te vrezen, maar deze om te buigen in positieve richting. Vluchtelingen  
met een verblijfsstatus kunnen de bevolkingskrimp ten dele verkleinen en de  
lokale economie stimuleren. De groeiende groep ouderen daagt (sociale) onder-
nemers uit om producten en diensten te ontwikkelen die juist in deze levensfase 
waardevol en gewenst zijn.

Er zijn vele kansen te benutten: kansen voor 
recreatie en toerisme, kansen door vergrijzing  
en krimp. Zelfs de gaswinningsproblematiek  
levert kansen op.



Doel is om de afhankelijkheid van fossiele energie 
te verkleinen. De nieuwe gemeente kan het symbool 
van duurzaamheid worden. 
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Notities

Verbindende rol voor gemeente

Inwoners, ondernemers en organisaties verwachten veel van het lokale bestuur, 
en zijn dus kritisch. Van het lokale bestuur wordt verwacht dat het realistisch is, 
keuzes maakt en duidelijk, open en betrouwbaar communiceert en handelt. De 
overheid moet ‘de taal van de ander leren spreken’. Het lokale bestuur heeft de rol 
van ‘verbinder’: verbinden van doelen en gezamenlijke agenda’s, verbinden van 
mensen en partijen, verbinden van initiatieven, mogelijkheden en kansen, verbin-
den van middelen en geldstromen. Men meent dat bestuur en organisatie hiervoor 
nog wel een flinke verandering moeten ondergaan.

De gemeente vormt een bindende kracht tussen 
mensen, initiatieven en middelen.
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3 Toekomst: 
hoe bouwen we 
daar aan?

De drie bouwstenen bevatten de gemeenschappelijke doelen 
waar gemeente, inwoners, ondernemers, organisaties en 
bestuur de komende jaren aan gaan werken. Hoe de route 
er precies uitziet en waar we precies uitkomen, gaan we de 
komende jaren ontdekken, op basis van voortschrijdend 
inzicht en gezamenlijke lessen. Samen met alle partners in 
de samenleving zetten we de schouders eronder.  
 

De blik vanuit verleden en heden levert drie  
bouwstenen op voor een gezamenlijke maat-
schappelijke agenda: groots in kleinschaligheid,  
ieder mens telt en economie van de toekomst.
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Gemeenschap van gemeenschappen
De nieuwe gemeente is een verband van vitale, lokale gemeenschappen, bestaan-
de uit de inwoners van dorpen, kernen en wijken. Zij ontmoeten elkaar op het 
sportveld, in de kerk, het dorpshuis en bij vrijwilligerswerk. Al deze gemeenschap-
pen, die samen de nieuwe gemeente vormen, hebben hun eigen identiteit. In het 
ene dorp zijn de inwoners bijvoorbeeld zeer maatschappelijk actief, in het andere 
leven inwoners meer hun eigen leven, maar overal kennen mensen elkaar en voe-
len zij zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de leefbaarheid in hun directe 
omgeving. 

Leefbaarheid
Leefbaarheid heeft sterk te maken met ‘schoon, heel en veilig’. Hoe ziet de open-
bare ruimte eruit, hoe is de sfeer? Kennen de mensen elkaar, kunnen zij elkaar ver-
trouwen? Beleven zij hun omgeving als veilig? Over het algemeen zijn inwoners 
goed te spreken over de leefbaarheid in hun dorpen en wijken. Maar leefbaarheid 
is dynamisch en aan verandering onderhevig. Bijvoorbeeld als gevolg van aardbe-
vingen of vergrijzing. Daarom moet de leefbaarheid actief worden gekoesterd; dit 
vraagt de volle aandacht en inzet van zowel inwoners als gemeente. 

Verschillende functies
Alle dorpen en wijken zijn anders. Niet alle lokale gemeenschappen hebben de-
zelfde functie voor het geheel. Daarom kiezen we nadrukkelijk voor maatwerk, 
binnen een overkoepelende visie. In alle dorpen en wijken kunnen mensen goed 
en plezierig wonen. Iedere lokale gemeenschap in de nieuwe gemeente beschikt 
over een gelegenheid of voorziening waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. 
Daarnaast zijn alle dorpen en kernen fysiek en digitaal goed bereikbaar. Daar gaan 
wij ons als gemeente, inwoners en organisaties volop voor inzetten. 

Bouwsteen 1: 
Groots in 
kleinschaligheid
Groots in kleinschaligheid is het wezenlijke kenmerk van 
de nieuwe gemeente. Wij zetten stevig in op zelfredzame 
en leefbare dorpen en kernen. Uiteraard in nauwe samen-
werking met inwoners en organisaties.

De nieuwe gemeente Midden-Groningen wordt een  
gemeenschap waarin inwoners medeverantwoorde-
lijk zijn voor de leefbaarheid. Gemeente en inwoners 
worden steeds meer gelijkwaardige partners.
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en betrokkenheid. Ambtelijk komen er ‘mogelijkmakers’; medewerkers van de  
gemeente met een ruim mandaat. Zij zijn ook de schakel tussen de wijk- en  
dorpsorganisaties en de verschillende afdelingen van de gemeente.

De gemeente reserveert voor de dorpen en wijken budget. Een deel van dit budget 
kan de gemeenschap in kwestie vrijelijk en naar eigen inzicht besteden. Het moet 
blijken hoe dit in de praktijk uitwerkt. Werkendeweg onderzoeken we samen met 
de dorpen en wijken welke werkwijze hen het beste past. Niet ieder gemeenschap 
hoeft dit aanbod aan te nemen: het kán. Want verschil mag er zijn.

Omgaan met verschillen 
De omstandigheden, mogelijkheden en wensen zijn op elke plek anders en vra-
gen om specifieke initiatieven, arrangementen en maatregelen. Daar houdt de 
gemeente zoveel mogelijk rekening mee. Door inwoners zelf meer verantwoorde-
lijkheid en zeggenschap te geven, geven we eveneens ruimte aan de verschillen 
tussen dorpen en kernen. Daardoor ontstaat er niet alleen maatwerk, maar soms 
ook ongelijkheid. 

We zijn niet gewend om met ongelijkheid in deze betekenis om te gaan, dus dat 
zullen we moeten leren. Dat geldt zowel voor de gemeente als voor inwoners en 
hun organisaties. Uiteraard houden wij hierbij goed in de gaten dat er geen groe-
pen tussen wal en schip vallen en dat ook de belangen worden meegewogen van 
mensen die niet of minder van zich laten horen. 

Vele kleintjes maken één grote
In de lokale gemeenschappen vinden vele kleine initiatieven plaats. Door initia-
tiefnemers met elkaar te verbinden, kunnen vele kleintjes samen iets groots neer-
zetten. Kleine, lokale culturele activiteiten kunnen door het jaar heen één groot 
cultureel programma vormen, verschillende kleinschalige recreatieve onderne-
mingen kunnen samen één groot aanbod ontwikkelen. Deze beweging is al gaan-
de, maar kan sterker worden. 

Maatwerk binnen een overkoepelende visie, want 
geen dorp is gelijk. Verschil mag er zijn.

Ons streven is om de voorzieningen die van belang zijn voor het dagelijks leven, 
zo dicht mogelijk bij mensen te brengen of te zorgen dat deze goed bereikbaar 
zijn. Dit doen we in overleg met onder meer welzijns- en zorgorganisaties. Daarbij 
blijven we realistisch: wie in een klein dorp woont, mag een bij die schaal passend 
aanbod van voorzieningen verwachten. Meer gemeente-brede of regionale voor-
zieningen concentreren wij in de stedelijke kern van Hoogezand.

Medeverantwoordelijkheid betekent zeggenschap
Inwoners die zich medeverantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van leven in hun 
dorp of wijk en daar veel voor doen, hebben ook zeggenschap over hun dorp of 
wijk. 

Medeverantwoordelijkheid en zeggenschap van inwoners in dorpen en wijken 
kunnen op verschillende manieren vorm krijgen:
> zelfbeheer van de openbare ruimte door individuen of groepen burgers;
> sociaal ondernemerschap;
> structurele overdracht van zeggenschap aan bewoners in kader van gebiedsgericht 

werken;
> eigen initiatieven en inzet van bewoners in het kader van maatschappelijke  

handhaving, toezicht en veiligheid;
> eigen initiatieven en inzet van bewoners gericht op het versterken van sociale  

samenhang en actieve deelname van mensen aan de samenleving;
> vrijwilligerswerk en zelforganisatie om lokale voorzieningen en diensten in stand  

te houden;
> nieuwe netwerken en coalities – enerzijds van overheden en professionele organisa-

ties en anderzijds van vrijwilligersorganisaties, verenigingen en burgers – gericht op 
slimme alternatieven en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
Bron: Doe-democratie van ProDemos

Nieuwe verhoudingen
De gemeente wil een sterke, wederkerige relatie opbouwen met inwoners en hun 
belangenorganisaties. Wij gaan in gesprek over verantwoordelijkheid en zeggen-
schap. Ook het maken van afspraken hoort hierbij. Dit vraagt commitment van 
beide zijden. De gemeente geeft partijen vervolgens de ruimte, gaat uit de weg 
als zij hindert, helpt en ondersteunt waar nodig en mobiliseert andere organisaties 
om ook mee te doen.

Bestuurlijk en ambtelijk heeft de gemeente voor dorpen en wijken een duidelijk 
gezicht. We borgen in onze werkwijze de continuïteit van bestuurlijke aandacht 



De nieuwe gemeente bestaat uit vitale dorpen en 
wijken, waar de leefbaarheid hoog is. Inwoners 
ontmoeten elkaar op het sportveld, in de kerk, het 
dorpshuis en bij vrijwilligerswerk.
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NotitiesSamen leren, samen groeien 
In de nieuwe gemeente gaan gemeente en inwoners zich anders tot elkaar ver-
houden. Ze worden meer gelijkwaardige partners en zijn beiden verantwoordelijk 
voor de leefbaarheid. Per dorp en kern gaan we met inwoners in gesprek over de 
nieuwe rollen en taken. Dit is een leerproces dat ongetwijfeld gepaard gaat met 
vallen en opstaan. Maar fouten maken mag, als je er maar van leert. Dat geldt voor 
beide kanten.

De gemeente wil deze ontwikkeling samen met inwoners en organisaties door-
maken. Dit kan door met elkaar van gedachten te wisselen over het hoe en wat 
van de samenwerking, elkaar de spiegel voor te houden en ervaringen en deskun-
digheid te delen. Als het goed is, sluiten zich gaandeweg ook andere maatschap-
pelijke organisaties en instellingen aan bij deze dynamische samenwerking in de 
dorpen en wijken. Wij zullen dit ook zeker bevorderen. 
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Ons uitgangspunt is ‘eigen kracht’: alle inwoners – van jong tot oud, met of  
zonder beperking – nemen zelf de regie over hun leven en zijn zelf verantwoor-
delijk voor hun leven. Het is niet altijd gemakkelijk om de regie in eigen hand te 
nemen. Een relatief grote groep inwoners is laag opgeleid en soms al jarenlang 
werkloos of arbeidsongeschikt. Armoede, ouderdom, ziekte en eenzaamheid zijn 
andere oorzaken van maatschappelijke kwetsbaarheid. Vaak spelen er ook meer-
dere problemen tegelijk. 
In plaats van te benadrukken wat mensen niet kunnen, waarderen we iedereen om 
wat hij wél kan en wil. We letten daarbij op onze woorden. We willen geen woor-
den gebruiken die buitensluiten of een negatief stempel zetten.

Gelijke kansen voor kinderen 
Maatschappelijke kwetsbaarheid wordt vaak van generatie op generatie doorge-
geven. Kinderen die opgroeien in armoede, bijvoorbeeld omdat ouders langdu-
rig werkloos zijn, lopen extra kans om later in diezelfde omstandigheden terecht 
te komen. Deze cirkel willen we doorbreken. Het is belangrijk dat alle kinderen 
en jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen en gelijke kansen hebben op le-
vensvervulling en zelfontplooiing. Dan kunnen ook zij hun eigen kracht vinden 
en ontwikkelen. Dit maatschappelijke doel is een cultuuromslag die jarenlange 
aandacht en vereende krachten vraagt van ouders, kinderen, jongeren, scholen, 
peuterspeelzalen, kinderopvang, vrijwilligers, (sport)verenigingen, (culturele) on-
dernemers, gemeente, jeugdzorg en bibliotheek.

Onderwijs is de sleutel om de vicieuze cirkel te doorbreken. Daar kunnen we niet 
vroeg genoeg mee beginnen. Elke school heeft de taak om kinderen met uiteen-
lopende talenten, mogelijkheden, ervaringen en achtergronden aan elkaar te ver-

Iedere inwoner kan zich ontwikkelen en van betekenis 
zijn voor anderen. Voor mensen die maatschappelijk 
kwetsbaar zijn, is het soms moeilijk hun eigen kracht 
te vinden. Scholing voor kinderen is de manier om de 
vicieuze cirkel van maatschappelijke kwetsbaarheid 
te doorbreken.

Bouwsteen 2: 
Ieder mens telt
In onze gemeenschap telt ieder mens: iedereen heeft 
betekenis voor zichzelf en zijn omgeving, en komt tot zijn 
recht om wie hij is. Deze doelstelling bepaalt al langere 
tijd het beleid. 



Werkgevers vragen steeds meer om technisch 
geschoolden op mbo- en hbo-niveau. Vooral  
partijen als onderwijs en bedrijfsleven zijn aan zet.
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binden. De integrale kindcentra kunnen daar goed bij helpen, maar niet per se en 
overal. Ook hier is ruimte voor verschillen en maatwerk. Ouders en andere vrijwil-
ligers worden actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten 
op of vanuit de school. Scholen moeten hiervoor voldoende ‘vlees op de botten’ 
hebben wat betreft menskracht en middelen. 

Het is belangrijk dat er vanaf de vroege jeugd tot de arbeidsmarkt een ononder-
broken lijn is van leren en werken. Langs deze lijn kunnen aspiraties, talenten en 
ervaringen zich ontwikkelen. Uit de gesprekken met scholen en professionals 
blijkt dat, ook als het in eerste jaren wel goed gaat, er vaak alsnog een breuk ont-
staat in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar. Dus op de momenten van overgang 
van de ene situatie naar de andere. Daarom gaat de gemeente met basisonder-
wijs, voortgezet- en (voorbereidend) beroepsonderwijs in gesprek hoe jongeren 
tussen hun twaalfde en hun achttiende hun aspiraties en enthousiasme voor hun 
toekomst kunnen vasthouden en omzetten in positieve keuzes en daden. Bij deze 
gesprekken zullen ook de jongeren zelf en hun ouders betrokken worden.

Sociale teams leveren maatwerk
De gemeente heeft relatief veel zeggenschap in het sociale domein. Via de sociale 
teams bereiken wij ouders en jongeren. De teams spelen in individuele situaties 
een belangrijke rol bij het vinden van oplossingen. Samen met de ouders en/of 
gezinnen gaan zij na hoe belemmeringen op het gebied van geld, gezondheid, on-
derwijs en/of werkloosheid kunnen worden weggenomen. Ze redeneren daarbij 
vanuit het gezin, niet vanuit de verschillende hokjes of budgetten bij de gemeente. 
Wat in het ene gezin wel helpt, kan in een ander gezin niet of averechts werken. 
Het is altijd maatwerk. 

In de praktijk komt het voor dat de goede bedoelingen van overheid en maat-
schappelijke organisaties onvoldoende aansluiten bij de dagelijkse leefwereld 
en behoeften van de mensen om wie het gaat. Met de oprichting van de sociale 
teams begin 2015 hebben we een goede eerste stap gezet. Professionals denken 
nu mee met in plaats van voor de mensen om wie het gaat. De volgende stap is 
om mensen nog meer op te zoeken in hun eigen leefwereld en hun taal te spre-
ken. Bijvoorbeeld door hulpaanbod te doen op plekken waar mensen al aanwezig 
zijn, zoals thuis, buurthuis, consultatiebureau, bibliotheek, kerk, peuterspeelzaal of 
sportvereniging. 

Aanpak van werkloosheid
Een aanzienlijke groep inwoners verricht geen betaalde arbeid of is zeer kwets-
baar voor langdurige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De gemeente wil 
samen met werkgevers en onderwijsinstellingen snel een concreet plan maken en 
uitvoeren om werkzoekenden ‘fit’ te maken voor werk. 

In de bouw en de zorg bijvoorbeeld zijn de komende jaren veel mensen nodig. 
Functies in deze sectoren lenen zich vaak goed voor ‘jobcarving’ of ‘functie- 
splitsing’, waarbij het werk geschikt wordt gemaakt voor een specifieke persoon 
of doelgroep. Daarnaast gaan wij met werkgevers en onderwijsinstellingen in  
gesprek over de mogelijkheden om werkzoekenden toe te rusten voor andere  
sectoren waar in de nabije toekomst de kansen op werk groot zijn. 
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Goede economische basis
De nieuwe gemeente heeft een goede economische basis, dankzij de bedrijvigheid 
in stuwende sectoren zoals (maak-)industrie, landbouw, handel, bouw en energie. 
Vooral met de maakindustrie, met name scheepsbouw, onderscheiden wij ons re-
gionaal. Voor de werkgelegenheid zijn ook de publiek gefinancierde instellingen en 
ondernemingen van belang. Ook daar hebben we er veel van in huis. Op het vlak 
van recreatie en toerisme is er nog veel potentieel te ontwikkelen. 

De nieuwe gemeente kent een bovengemiddeld aantal zzp’ers: mannen en vrou-
wen die een vaste functie of uitkering hebben ingeruild voor zelfstandig onder- 
nemerschap. Een deel van hen heeft dat overigens noodgedwongen gedaan,  
en lang niet alle zzp’ers lukt het om helemaal in een eigen inkomen te voorzien. 
Toch is de grote en groeiende groep zzp’ers van wezenlijk belang voor de econo-
mische ontwikkeling van de gemeente. 

Daarnaast ontstaan er veelbelovende nieuwe vormen van ondernemen, zoals  
coöperaties en sociale ondernemingen. Bijvoorbeeld op het terrein van energie, 
zorg, welzijn en het weer op de rit krijgen van ‘ontspoorde’ jongeren. 

Versterken van allianties 
De gemeente heeft weinig mogelijkheden om de economie en de arbeidsmarkt 
te veranderen; daarvoor zijn vooral partijen als onderwijs en bedrijfsleven aan zet. 
We kunnen wel nieuwe partnerschappen en allianties creëren of bestaande allian-
ties versterken: met en tussen onderwijs, bedrijfsleven, kennisinstellingen, de stad 
Groningen, omliggende gemeenten, de provincie, de Eems Dollard Regio (EDR) 
en Duitsland. Dit vraagt wel dat alle partijen zich op lange termijn aan de samen-
werking committeren.  

De nieuwe gemeente heeft een stevige economische 
basis. De maakindustrie en de landbouw kunnen 
worden versterkt. Nieuwe kansen bieden de 
energietransitie en de vrijetijdseconomie. We 
werken samen met lokale en regionale partners  
om de arbeidsmarkt en economie te innoveren. Bouwsteen 3: 

Economie van  
de toekomst
Digitalisering, robotisering en automatisering leiden 
tot ingrijpende en snelle veranderingen. De economie, 
winkelcentra, arbeidsmarkt, publieke diensten en 
organisaties veranderen in hetzelfde tempo mee. Dit 
biedt nieuwe kansen én uitdagingen. In de economie 
van de toekomst draait het om de volgende thema’s: 
de ontwikkeling van (potentieel) sterke economische 
sectoren, duurzaamheid en energietransitie, onderwijs 
en arbeidsmarkt, de aansluiting tussen vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt en (blijvende) inzetbaarheid van de 
beroepsbevolking. 
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Werken aan duurzame inzetbaarheid 
De beroepsbevolking in onze gemeente bestaat voor het merendeel uit mensen 
die ambachtelijk zijn geschoold op lbo- en mbo-niveau. Deze groep vervult banen 
die door technologische ontwikkelingen deels gaan verdwijnen. De verwachting is 
wel dat er nieuwe werkgelegenheid voor in de plaats komt. Hier en daar zien we 
dat ook al. Maar die nieuwe werkgelegenheid stelt andere eisen aan mensen. Een 
deel van onze (oudere en verouderende) beroepsbevolking kan daar nog niet aan 
voldoen. Jongeren zijn niet automatisch geïnteresseerd in het aangeboden werk. 
Daarom willen wij met werkzoekenden, werknemers, werkgevers, zzp’ers, studen-
ten, onderwijsinstellingen en organisaties zoals de bibliotheek afspraken maken 
over blijvende inzetbaarheid van mensen. Doel is een duurzame aansluiting tus-
sen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van met name industrie, bouw en zorg.

Inzetten op energietransitie
We waren trots op de aardgaswinning in Slochteren, tot de aardbevingen de scha-
duwkant daarvan lieten zien. Juist daarom gaan wij ons inzetten voor de ener-
gietransitie. Doel is om de afhankelijkheid van fossiele energie te verkleinen. De 
nieuwe gemeente kan het symbool van duurzaamheid worden. 

Er zijn tal van lokale initiatieven waarbij mensen zelf duurzame energie opwekken. 
Vele bedrijven en organisaties hebben duurzaamheid tot onderdeel van hun be-
drijfsvoering gemaakt. De vraag is hoe bedrijfsleven, organisaties en overheid de 
beweging van verduurzaming en energietransitie naar een volgend niveau kunnen 
tillen, ook in samenwerking met andere aardbevingsgemeenten.

De aardbevingen leveren de bouwsector flink wat werk op. Woningen en gebou-
wen moeten immers worden hersteld en versterkt. Met een grootschalige aanpak 
kan de sector deze woningen en gebouwen meteen energieneutraal maken. In de 
rest van het land kunnen spin-offs van deze aanpak ontstaan. 

Kansen voor vrijetijdseconomie
De nieuwe gemeente heeft op het vlak van recreatie en toerisme veel te bieden. 
De laatste jaren is van alles ondernomen om ons gebied aantrekkelijker te maken 
voor recreanten. De doelgroep bestaat niet alleen uit toeristen en dagjesmensen 
van ver, maar ook de eigen (oudere) inwoners en directe buren. 

We hebben in ons gebied prachtige, aaneengesloten natuur. Er zijn meren, kana-
len, goed ontsloten waterwegen voor waterrecreatie en een goed fiets- en wandel-
netwerk. Daarnaast is er veel en goed beleefbaar cultuurhistorisch erfgoed, zoals 
borgen, molens, kerken, boerderijen en architectonisch bijzondere gebouwen. 

Geen overbodige regels
We willen een excellente dienstverlener zijn voor ondernemers en instellingen. 
Overbodige regels schaffen wij af. Bedrijven die zich hier willen vestigen of be-
staande bedrijven die willen uitbreiden, faciliteren wij optimaal. Hetzelfde geldt 
voor bedrijven die onderling en/of met onderwijs- en kennisinstellingen willen sa-
menwerken ten behoeve van innovatie en ontwikkeling.

Iedereen snel internet 
De overheid schept de randvoorwaarden voor economische bedrijvigheid, zoals 
ruimte om te ondernemen, of fysieke en digitale infrastructuur. Wij zetten ons sa-
men met andere partijen in voor de beschikbaarheid van snel internet, aangezien 
dit cruciaal voor verschillende partijen is. 

Meer regionale waarde voor landbouw
Van oudsher kent ons gebied een sterke landbouwsector. De landbouw is steeds 
meer voor de internationale (massa-)markt gaan produceren. Kan deze sector 
grotere betekenis krijgen voor de regionale economie en werkgelegenheid? Is het 
mogelijk om samen met bedrijven die landbouwproducten verwerken en instellin-
gen die veel land- en tuinbouwproducten afnemen, te komen tot vernieuwing en 
waardetoevoeging, waardoor de regionale waarde van de landbouwsector stijgt? 
En is aansluiting bij de Agenda van de Veenkoloniën een goed idee? Dit soort 
vragen willen wij de komende jaren samen met bedrijven en kennisinstellingen 
onderzoeken. 

Blijvende vernieuwing maakindustrie 
De maakindustrie is essentieel voor de economische toekomst van de nieuwe  
gemeente en van de regio. De sector kan wellicht in de samenwerking met  
Duitsland een sleutelfactor zijn. De vraag is wat de sector nodig heeft om zich 
te blijven ontwikkelen en vernieuwen en wat overheid, kennis- en onderwijsin- 
stellingen en andere regionale partners daaraan kunnen bijdragen. Samen  
met enkele bedrijven nemen wij het initiatief om deze vragen beantwoord te krij-
gen.

Ongetwijfeld komt hierbij ook de veranderende vraag naar werknemers aan de 
orde. De maakindustrie biedt veel werkgelegenheid op lbo- en mbo-niveau. Door 
technologische ontwikkelingen zoals robotisering verandert de vraag naar arbeid 
echter snel. Vooral in het middensegment verdwijnen banen. Het is onzeker of 
daarvoor banen in de plaats komen, en zo ja, welke. De uitdaging is om deze ver-
andering goed op te vangen, in een samenwerking tussen werkgevers, werkne-
mers en onderwijsinstellingen.



Technologische ontwikkelingen hebben grote 
invloed. De uitdaging is om die technologische 
vernieuwingen te benutten in plaats van 
ontwrichtend te laten zijn.
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Aan de slag met een lokale agenda
Samen met bedrijven, zzp’ers, werknemers, onderwijs- en kennisinstellingen en 
partijen in de regio willen we tot een gezamenlijke agenda komen die betekenis-
volle impulsen geeft aan de economie van de toekomst, met thema’s als:  
> toekomst van de scheepsbouw 
> verbetering aansluiting vraag en aanbod van werk in de maakindustrie
> ontwikkeling vrijetijdseconomie
> zilveren economie, waaronder healthy ageing
> energietransitie
> nieuwe ontwikkelingen in de landbouw
> samenwerking met Duitsland.

De agenda bevat concrete doelstellingen. Per doelstelling zouden we een ‘thema- 
tafel’ kunnen instellen, met mensen die direct betrokken zijn bij het thema in 
kwestie én concreet kunnen en willen bijdragen aan het behalen van de doelstel-
lingen. De thematafels verbinden we dan uiteraard ook met de regionale agenda 
en samenwerkingsverbanden.

Inzetten op bredere samenwerkingsverbanden
Regionale samenwerking is belangrijker dan ooit. We hebben onze omgeving 
hard nodig voor onze eigen economie en werkgelegenheid, en vice versa. De nieu-
we gemeente wil een actieve, open en goedgehumeurde partner zijn in de regio, 
die andere partijen iets gunt.

Wij investeren in goede, structurele samenwerking tussen ondernemingen, on-
derwijs en overheid. Vmbo-onderwijs hebben we zelf; mbo, hbo en universiteit 
zitten om de hoek. Op regionaal niveau werken we samen met de buurgemeen-
ten, werkgevers en werknemersorganisaties, de provincie, de Economic Board,  
Energy Valley, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, de Regio Groningen- 
Assen, de Agenda voor de Veenkoloniën, de Eemshaven en de EDR. Ook Brussel 
is een belangrijke partner: omdat de Europese agenda veel onderwerpen bevat die 
voor onze regio uiterst relevant zijn, kunnen we een beroep doen op middelen uit  
Brussel.

Steeds meer individuele bedrijven weten deze partners te vinden, maar in bredere 
samenwerkingsverbanden kunnen we veel meer tot stand brengen. Bijvoorbeeld: 
labs en onderzoeks- en leeromgevingen, pilots en experimenten op het terrein van 
de maakindustrie en de scheepsbouw, gezond ouder worden, verduurzaming en 
energietransitie of innovatie in de landbouw. 

De uitdaging is om een volwaardige vrijetijdssector te ontwikkelen. Daarvoor is 
het nodig dat alle betrokken partijen elkaar vinden, gezamenlijk plannen maken, 
individuele plannen aan elkaar verbinden en die ook uitvoeren. Het gaat bijvoor-
beeld om ondernemers in horeca, recreatie en toerisme, culturele ondernemers, 
vrijwilligers, omwonenden en organisaties zoals Groninger Landschap, Staatsbos-
beheer en Marketing Groningen. Aansprekende (kleine) culturele initiatieven kun-
nen samen een krachtig geheel vormen, zoals het kunstzinnig familiefestival ‘Art 
carnivale’ in Steendam en ‘Watervloot’ in Hoogezand.

De vrijetijdsbesteding in ons gebied verbinden we met de mogelijkheden voor ver-
blijf, ontspanning en vermaak in de stad Groningen, aan de Waddenzee, in Bad 
Nieuweschans, Klooster Ter Apel, Heiligerlee en de Veenkoloniën. 

Kansen door ‘zilveren’ economie
Ouder wordende inwoners hebben andere behoeften dan jongere inwoners bij-
voorbeeld op het vlak van recreatie, vrije tijd, wonen, gezondheid en welzijn. De 
‘zilveren economie’ biedt talloze nieuwe kansen. Healthy ageing is bijvoorbeeld 
een speerpunt in de regio. We willen onderzoeken hoe inwoners en ondernemers 
deze kansen kunnen pakken.

Goede relatie met stad Groningen
Onze gemeente maakt deel uit van het Groninger ‘daily urban system’. Voor op-
leidingen, werk, uitgaan, amusement, winkels en voorzieningen zoals het zieken-
huis gaan onze inwoners naar de stad. Omgekeerd komen de mensen uit de stad  
Groningen onze kant op voor recreatie, werk of een nieuwe woonomgeving.

Voor de nieuwe gemeente is het van belang dat het de stad Groningen goed gaat, 
zodat onze inwoners daar nu en in de toekomst terecht kunnen voor de gewenste 
voorzieningen. Andersom is het voor de stad belangrijk dat het ons goed gaat, 
zodat wij kunnen blijven voorzien in de behoeften van de stedelijke bevolking. 

Er is dus sprake van een elkaar aanvullende relatie. We willen met Groningen ver-
kennen hoe we de complementariteit in de komende jaren kunnen vergroten. Dit 
zou goed kunnen uitmonden in een gezamenlijke ontwikkelingsagenda.



De nieuwe gemeente heeft op het vlak van recreatie 
en toerisme veel te bieden. De laatste jaren is van 
alles ondernomen om ons gebied aantrekkelijker te 
maken voor recreanten.
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Notities

Uitwerken regionale agenda
De regionale samenwerking is primair bedoeld om een klimaat te scheppen  
waarin bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen kunnen zorgen voor een veer- 
krachtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt en economie. De regionale  
agenda bevat in elk geval de volgende thema’s: 
> succes maken van het programma van de Nationaal Coördinator Groningen
> (maak-)industrie en landbouw versterken en inzetten op innovatie
> recreatie en toerisme naar een hoger niveau brengen
> economische samenwerking met Duitse overheden, bedrijven en onderwijs- 

en kennisinstellingen versterken: ondernemers samenbrengen (Eems Dollard 
Business Forum), uitvoerend werk hiernaartoe halen, A7-N33 benutten

> bereikbaarheid verbeteren: spoedige uitvoering van de afspraak om de N33 
richting Delfzijl te verdubbelen en een spoorverbinding tussen de railservice in 
Veendam en de haven in Delfzijl. 

Wij streven naar lichte, open samenwerkingsstructuren en bijpassende werk- 
wijzen en instrumenten die niet alleen concrete maatschappelijke resultaten op-
leveren, maar alle betrokkenen ook inspiratie en plezier brengen. Iedereen die wil 
bijdragen, kan meedoen! 

Gemeente
Midden-Groningen

Provincie Groningen

N
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4 Gemeente 
als bondgenoot

De samenleving verandert in hoog tempo en daardoor 
verandert ook de rolinvulling en opstelling van de overheid. 
Mensen en maatschappelijke doelen gaan boven interne 
procedures. De gemeente wil open en toegankelijk zijn. 
De fusie is een gelegenheid bij uitstek om onszelf te 
veranderen.

De gemeente is eerst en vooral bondgenoot van 
inwoners, bedrijven en organisaties. Het motto is: 
minder voorschrijven, meer samenwerken.
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Kenmerken van onze grondhouding zijn:
> luisteren – eerst de ander begrijpen, voordat je zelf kunt worden begrepen
> openheid over onze bedoelingen en belangen
> de ander waarderen en met respect bejegenen
> gelijkwaardigheid en wederkerigheid
> ruimte maken voor initiatieven en voorstellen van anderen
> vertrouwen schenken en vertrouwen waard zijn.

Wij willen deze grondhouding in praktijk brengen en van daaruit samenwerken. 
We gaan er ons de komende jaren in bekwamen. Inwoners, bedrijven en organisa-
ties mogen ons hierop aanspreken. 

De nieuwe gemeente is als bondgenoot loyaal aan mensen en maatschappelijke 
doelen. Dit betekent dat interne gemeentelijke procedures, doorlooptijden en be-
sluitvorming daaraan in principe ondergeschikt zijn.

Rol als verbinder

De gemeente heeft zeker ook een rol als ‘verbinder’. Mensen zeggen: ‘Samen ge-
sprekken of projecten beginnen, is nog best makkelijk. Maar de samenwerking 
volhouden, dat is moeilijk.’ Dat komt doordat samenwerking altijd extra inzet 
vraagt, naast de gebruikelijke bezigheden. Een aanjager, coördinator of secretaris 
kan vaak net het verschil maken en zorgen dat samenwerking vleugels krijgt. Veel 
inwoners en organisaties hopen dat de gemeente die rol kan vervullen. 

De gemeente verbindt inhoud en doelen, mensen en organisaties, ideeën en ini-
tiatieven, verschillende schaalniveaus, middelen en geldstromen. Vaak vervullen 
wij in maatschappelijke veranderingsprocessen een stimulerende rol, wij ‘casten’ 
mensen en brengen hen bijeen. Dit vraagt wel een sterk strategisch vermogen: 
het vermogen om hardnekkige en complexe vraagstukken, rap veranderende  
omstandigheden en onverwachte ontwikkelingen flexibel, snel en oplossingsge-
richt tegemoet te treden. 

4 Gemeente als bondgenoot

De samenleving verandert in hoog tempo. Technologische ontwikkelingen hebben 
een onvoorstelbare invloed op het dagelijks leven. Het individualisme neemt nog 
steeds toe: mensen richten hun leven op eigen wijze in, in wisselende verbanden. 
Er ontstaan nieuwe en wisselende netwerken van mensen, groepen en organisa-
ties. Sociale media en internet versnellen dit alles. 

Iedereen moet zich aanpassen aan deze snelle veranderingen. De gemeente ook. 
Inwoners, ondernemers en organisaties willen een gemeente die midden in de sa-
menleving staat, die open en betrouwbaar is, minder voorschrijft en meer samen-
werkt. Een gemeente die zich vooral als een bondgenoot laat kennen: een partner 
waarmee gezamenlijke doelen worden gerealiseerd. Dit vraagt een andere opstel-
ling van raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Wij staan voor een fundamen-
tele verandering van rolopvatting, gedrag, werkwijze en organisatie-inrichting. Die 
verandering is nodig om de nieuwe tijd met elan tegemoet te treden: flexibel en 
wendbaar, competent en daadkrachtig, op basis van een vaste koers.

Eerst en vooral bondgenoot 

De gemeente heeft verschillende rollen en houdt die ook. De gemeente bewaakt 
het algemene belang en de belangen van minderheden en kwetsbare mensen. Ze 
formuleert maatschappelijke doelen. Ze ondersteunt mensen die het zelf niet red-
den. Ze is opsteller, uitvoerder en handhaver van wetten. Verleent vergunningen, 
subsidies en diensten, zoals het uitgeven van paspoorten. De gemeente is heel 
vaak verbinder en af en toe regisseur. En daarnaast soms ook initiator, kwartier-
maker, talentscout, vliegende kiep, kwartiermaker of expeditielid.
In al die rollen willen wij toegankelijk en dichtbij zijn, toegevoegde waarde creë-
ren en in onze dienstverlening een constante hoge kwaliteit leveren. Dit doen we 
als bondgenoot en partner, zelfs als we handhavend optreden of geen vergunning 
afgeven. We zien dit als de grondhouding van de nieuwe gemeente, zowel naar 
binnen als naar buiten. 

Mensen en maatschappelijke doelen gaan in principe 
voor gemeentelijke procedures en interne processen. 

Een aanjager kan vaak net het verschil maken en 
zorgen dat de samenwerking vleugels krijgt.



In al onze rollen willen wij toegankelijk en dichtbij 
zijn. Dit doen we als bondgenoot en partner.
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Rollen van raad, college en ambtenaren

In de nieuwe gemeente krijgen gemeenteraad, college en ambtenaren nieuwe rol-
len en taken.

De gemeenteraad stelt de maatschappelijke agenda vast. De raad is terughou-
dend met voorschriften en beperkende voorwaarden, om ruimte te geven aan 
initiatieven in de samenleving. De raad houdt zijn belangrijke rol als volksverte-
genwoordiger, die het algemeen belang bewaakt en erop toeziet dat geen enkele 
groep maatschappelijk of politiek wordt buitengesloten. De raadsleden gaan vaak 
op bezoek bij inwoners, bedrijven en organisaties om te kijken en te voelen wat 
er speelt, beweegt, knelt of mogelijk is. De raad vervult daarnaast een toezicht-
houdende rol: doet het bestuur de goede dingen, op de juiste wijze en binnen de 
afgesproken bestuurlijke en financiële kaders?

De gemeenteraad stelt de maatschappelijke agenda 
vast en ziet toe op het bestuur. Het college van 
burgemeester en wethouders zorgt ervoor dat de 
doelen worden bereikt. De ambtenaren leveren 
excellente dienstverlening. 

Schakelen op meerdere niveaus 

De nieuwe gemeente maakt in omvang en aantal inwoners een forse schaal-
sprong. Maar binnen die grote gemeenschap van ruim 60.000 inwoners orga-
niseren we nadrukkelijk de kleinschaligheid waar iedereen aan hecht. Op over-
koepelend niveau bieden we gemeente-brede voorzieningen of voorzieningen met 
een streekfunctie aan, en werken we samen met anderen aan maatschappelijke 
doelen die het niveau van een dorp of wijk overstijgen. 

Ook op regionaal niveau blijven we samenwerken. De doelen die we in dit Kompas 
hebben beschreven, kunnen niet zonder goede regionale samenwerking worden 
bereikt. Inwoners trekken zich niets van grenzen aan; zij winkelen en werken in 
omliggende gemeenten, kinderen gaan er naar school. Daar houden we rekening 
mee. We blijven deelnemen aan bestaande samenwerkingsverbanden, zoals de 
veiligheidsregio en GGD.
 
Wij zullen dus op verschillende niveaus verbinding zoeken met anderen, vanuit de 
nieuwe grondhouding. Zo worden wij ook door onze buurgemeenten, de provincie, 
regionale organisaties en instellingen gekend als bondgenoot. 

Uitstekende dienstverlening

De gemeente levert dienstverlening van uitstekende kwaliteit. Wij zijn fysiek en 
digitaal goed bereikbaar, toegankelijk, klantvriendelijk, doeltreffend en kosten- 
bewust. Waar mogelijk en zinvol bieden we onze dienstverlening dichtbij burgers 
en ondernemers aan.  Gemeentevoorzieningen zijn van hoge kwaliteit, goed be-
reikbaar en op alle fronten duurzaam. Dat laatste wil zeggen: milieuneutraal, ze 
kunnen een poos mee en zijn voor iedereen toegankelijk.

De gemeente hecht aan kleinschaligheid, maar zoekt 
ook samenwerkingsverbanden op, gemeentelijk en 
regionaal.
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NotitiesHet college van burgemeester en wethouders zorgt ervoor dat de maatschappe-
lijke agenda wordt uitgevoerd en doelen worden bereikt, met gemeenschappelijke 
inzet van alle belanghebbenden. Het college houdt de agenda actueel en urgent. 
Het voert de wettelijke taken goed uit en bewaakt dat de gemeente excellente 
dienstverlening levert.

Ambtenaren van de gemeente luisteren en signaleren wat er gaande is in de sa-
menleving. Zij zijn inspirerende adviseurs, zowel van bestuurders als van inwoners, 
ondernemers en organisaties. Ze zijn actieve en bekwame partners in samen-
werking met collega’s, inwoners, ondernemers en organisaties. Ze zorgen ervoor 
dat inwoners, bedrijven en organisaties kunnen handelen, waar nodig bieden zij 
ondersteuning. Ze leveren excellente dienstverlening en worden gewaardeerd om 
hun meedenkende en mogelijk makende opstelling.  
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5 Hoe nu verder?

We gaan actief aan de slag, al voordat de herindeling 
officieel een feit is. Tussen nu en januari 2018 kunnen we 
al heel veel samen doen.

Het Kompas is de basis voor de nieuwe gemeente 
straks, maar ook voor de bestuurlijke agenda 
tot 2018. Ook burgers, bedrijven en organisaties 
kunnen actief aan de slag met de opgaven. 



78 79

5 Hoe nu verder?

5 Hoe nu verder?

De verwachtingen zijn hooggespannen, zo bleek uit de gesprekken met burgers, 
ondernemers en organisaties. Het Kompas ligt er nu. Wij hoeven niet af te wach-
ten tot we één gemeente zijn, wij kunnen er vandaag aan beginnen om de nieuwe 
rollen en taken waar te maken en de nieuwe grondhouding te oefenen. De toe-
komst begint vandaag! 

Bestuurlijke agenda tot 2018

De drie colleges maken op basis van het Kompas een bestuurlijke agenda voor de 
komende twee jaar. Hierin staan de maatregelen en activiteiten die al van start 
kunnen gaan. De bestuurlijke agenda wordt door de drie gemeenteraden goed-
gekeurd. We werken zoveel mogelijk alsof er al één bestuurlijke en ambtelijke 
organisatie bestaat. 

Daarbij streven we naar een gezonde balans tussen wat nu kan en moet, en wat 
later kan. Niet alles kan tegelijk. Soms moeten goede voornemens of ideeën nog 
even wachten. Wij rekenen bij voorbaat op begrip en medewerking van inwoners, 
ondernemers, organisaties en bestuurlijke omgeving.

Eigen maken van het Kompas

Zowel de mensen die er direct aan hebben bijgedragen als de mensen die zich 
later aansluiten, zullen zich het Kompas de komende tijd eigen maken. Wij gaan 
de mensen uit onze netwerken actief benaderen en uitnodigen om dit ook te doen. 
Tegelijkertijd vragen wij inwoners, ondernemers en organisaties om aan de slag te 
gaan met de opgaven uit het Kompas: neem het voortouw en vraag ons erbij. Ook 
dat is gelijkwaardigheid. 

We gaan een nieuwe tijd tegemoet. Inwoners, ondernemers, organisaties en ge-
meente streven als gelijkwaardige partners gemeenschappelijke idealen en doe-
len na en gaan nieuwe, onbekende uitdagingen aan. Wij zien uit naar een dialoog 
waarbij we elkaar echt zien en horen, oordelen opschorten en nieuwsgierig zijn 
naar elkaar. Samen leren, samen leven, samen doen. Want samen kom je verder.

Notities
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SWOT-analyse:
http://www.hssmnet.nl/projectsitehssm/kompas_42485/
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