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Zeer geachte colleges, 

 

Wij zijn u erkentelijk voor het ons toesturen van uw herindelingsontwerp en hebben dat ontwerp 

ook met belangstelling gelezen.  

Gezien de korte historie van Midden-Groningen en de weg daar naar toe zult u niet verbaasd zijn 

dat wij voorstander van een opschaling zijn omdat dit, naar onze mening,  bijdraagt aan het 

minder kwetsbaar zijn ten aanzien van de complexe taken die gemeenten tegenwoordig dienen op 

te pakken. Ook draagt het bij aan de ontwikkeling van nieuwe en betere verhoudingen tussen 

enerzijds Stad en Ommeland en anderzijds tussen de provincie en de opgeschaalde nieuwe 

gemeenten. In die zin onderschrijven wij ten zeerste de stap die u nu zet. Wij wensen u alle succes 

om die complexe uitdaging tot een goed einde te brengen. 

Graag maken wij gebruik van deze gelegenheid om nog een paar opmerkingen over het 

herindelingsontwerp te maken. 

 

Op pagina 9 gebruikt u een kaart waar nog de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 

Menterwolde ingetekend zijn. Op het moment van het uitkomen van uw herindelingsontwerp is de 

gemeente Midden-Groningen al 11 maanden een realiteit. Inmiddels is Midden-Groningen het 

tweede jaar van haar bestaan ingegaan. Wellicht dat u dat zou kunnen aanpassen. 

 

Wij delen de opmerkingen op pagina 18 over de hoge prioriteit die gelegd wordt bij de 

verdubbeling van de N33 (Zuidbroek – Eemshaven). De gemeenten Midden-Groningen en Oldambt 

zien in de zgn. A7-corridor (A7, spoor en water), inclusief de kruising met de N33 als een kansrijk 

economische zone, waarvan in het belang van de regio de ontwikkelingskansen verder bekeken 

moeten worden. 

Provinciale Staten heeft zich recent uitgesproken over het tracé van de N33. Zij hebben gekozen 

voor de variant X1 Daarmee wordt aangesloten bij onze voorkeur. Deze variant heeft veel draagvlak 

bij onze inwoners. Los hiervan juichen wij de verdubbeling van dit tracé van de N33 toe. Het is van 
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belang dat daarmee de reistijd tussen het knooppunt Zuidbroek en de Eemshaven wordt verkort. De 

veiligheid wordt vergroot door het vervangen van de gelijkvloerse aansluitingen door 

ongelijkvloerse. De X1-variant is een zgn. “gesterkte” variant en die past goed bij de natuurlijke 

verkaveling van het gebied en tenslotte vervalt bij deze variant de huidige “boog” in de weg. Op 

die manier kan er ruimte ontstaan voor herstel van het landschap, natuur of voor gedeeltelijke 

invulling voor duurzame energie. Dat kan omdat wat ons betreft die “boog” niet noodzakelijk is 

voor ons onderliggende/lokale netwerk. Ook willen wij niet het risico lopen op termijn (delen van) 

die “boog” overgedragen te krijgen omdat die grotendeels in onze gemeente ligt.  

 

Op pagina 30 gaat u in op de ontwikkeling van een visie op de samenwerking met buren en 

provincie. Dat gaat u in DAL-verband doen. Wij gaan graag daarover met u in overleg. Tot op heden 

is het Eemskanaal in het algemeen een harde grens gebleken. Wellicht moeten we daar anders naar 

kijken. Daarnaast zien wij inhoudelijk een aantal dossiers waarin de DAL-gemeenten en Midden-

Groningen meer samen zouden kunnen optrekken vanwege een min of meer gelijke uitgangspositie 

(bijv. op het vlak van de jeugdzorg). Ook vinden wij het van belang om in het aardgasdossier meer 

als eenheid naar buiten te treden. In het herindelingsontwerp benoemt u met name de 

samenwerking met de nieuwe gemeente het Hogeland. Wat ons betreft zou de scope derhalve wat  

breder mogen zijn. Wij hopen oprecht ook met uw nieuwe gemeente in oprichting, op het gebied 

van afstemming en samenwerking slagen te kunnen maken. 

 

Voor dit moment wensen wij u heel veel succes met alle voorbereidingen die horen bij het zeer 

interessante, maar ook intensieve proces op weg naar de nieuwe gemeente. Mocht u gebruik willen 

maken van onze ervaringen en leerpunten dan zijn wij gaarne bereid u die aan te reiken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

burgemeester 

H.J.W. Mulder 

secretaris 

 

 

 

 

 

 

 


