
 

 
Amendement 
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. ……2022 

 

Onderwerp: Raadsvoorstel ‘Ruimtelijk economisch perspectief A7/N33’ 

 

Context: 

Het concept perspectief is in het najaar van 2021 breed gedeeld. Tijdens de informele inspraak zijn 
circa 400 reacties ingediend op het concept perspectief. De meeste reacties richtten zich vooral op 
de mogelijke uitbreiding van bedrijventerrein Rengers bij Kolham en de mogelijke vestiging van 
bedrijven groter dan 20 hectare bij Westerlee/Scheemda of in de Tussenklappenpolder.  

 

Overwegende dat  

Juist door deze commotie, vinden wij het belangrijk dat de aanpassingen ten opzichte van het 
concept perspectief goed in beeld worden gebracht. 

Aan de hand van alle discussies, zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van het 
oorspronkelijke concept perspectief: 

• Dat de gemeente Midden-Groningen afziet van een uitbreiding van bedrijventerrein Rengers 

bij Kolham.  

• Dat de gemeenten Midden-Groningen en Oldambt en de provincie een vervolgonderzoek 

voorstellen voor het noordelijke deel van de Eekerpolder (het gebied tussen spoor en 

Winschoterdiep) als alternatieve locatie voor bedrijven die een kavel vragen van meer dan 

20 ha en dus afzien van de locaties bij de Tussenklappenpolder en Scheemda/Westerlee.  

• Dat de ontwikkelruimte in Hoogezand-Sappemeer nader wordt onderzocht en onderdeel 

blijft van de regionale bedrijventerreinenvisie 

Ondergetekenden stellen daarom  voor deze aanpassingen toe te voegen aan de besluiten in het 
raadsvoorstel.  

Het besluitpunt wordt daarmee als volgt: 

1. Het ruimtelijk economisch perspectief A7/N33 vast te stellen als regionale 
bedrijventerreinenvisie en bouwsteen voor de omgevingsvisie. 

In dit perspectief zijn de volgende belangrijke aanpassingen ten opzichte van het concept 
perspectief doorgevoerd: 

a. Dat de gemeente Midden-Groningen afziet van een uitbreiding van bedrijventerrein Rengers 
bij Kolham.  

b. Dat de gemeenten Midden-Groningen en Oldambt en de provincie een vervolgonderzoek 
voorstellen voor het noordelijke deel van de Eekerpolder (het gebied tussen spoor en 
Winschoterdiep) als alternatieve locatie voor bedrijven die een kavel vragen van meer dan 20 ha en 
dus afzien van de locaties bij de Tussenklappenpolder en Scheemda/Westerlee.  

c. Dat de ontwikkelruimte in Hoogezand-Sappemeer nader wordt onderzocht en onderdeel 
blijft van de regionale bedrijventerreinenvisie. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 



 

 

 

Hoogezand, .. oktober 2022 

Namens de fractie (s)  
 
 
 
                                  

 

   overgenomen 

Het amendement is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van .. oktober 2022 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 
Mieke Bouwman 

Griffier  

 

 
Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


