
Door samenwerking 
op weg naar meer evenwicht

Midden-Groningen 
in de regio: 



Inleiding
De verhoudingen tussen de gemeenten in de provincie Groningen maken een ingrijpend veranderings-
proces door. In de eerste plaats door de gemeentelijke herindeling die een forse schaalvergroting bete-
kent. Maar ook doordat de stad Groningen nadenkt over een andere interactie met haar omgeving en er 
een herijking plaatsvindt van de regiovisie Groningen-Assen. Verder komt de provincie Groningen na de 
verkiezingen met een nieuw Bestuursakkoord en gaat het Nationaal Programma Groningen (NPG) een 
belangrijke rol spelen op terreinen als de kwaliteit van de leefomgeving, de energietransitie, duurzaam-
heid en economische versterking. Deze ontwikkelingen zijn voor ons aanleiding om Midden-Groningen 
duidelijker te positioneren binnen de regio en in de provincie Groningen. Dat doen we in deze notitie. 

Veelkleurig met contrasten
Midden-Groningen is met zijn 61.000 inwoners, zijn stedelijke kern en zijn 25 dorpen een veelkleurige 
gemeente. Met veel groen en een uitstekend woonklimaat, gunstig gelegen aan  de A7 en de N33 en 
met goede openbaar vervoer verbindingen. Maar ook met wijken die (te) nauw met industrie zijn verwe-
ven en wijken die in sociaal opzicht veel zorgen baren. 

Eigen karakter
De stedelijke kern en de dorpen hebben allemaal 
hun eigen karakter. Dat gegeven biedt een brede 
variatie in mogelijkheden en problemen. 
Dat is ook in de voorbereiding van de herindeling 
onderkend toen de visie op de gewenste ontwik-
keling van Midden-Groningen werd beschreven 
in het KOMPAS. Deze visie is gebaseerd op 
gesprekken met inwoners, ondernemers en 
organisaties en op een analyse van trends, ont-
wikkelingen en feiten. Centraal in het KOMPAS 
staat de inzet op samenwerking (‘Samen kom je 
verder’, luidt de titel), die geconcretiseerd is in 
vier bouwstenen:
• Groots in kleinschaligheid
• Ieder mens telt
• De economie van de toekomst
• De gemeente als bondgenoot
De vier bouwstenen zijn onverkort in het eerste collegeprogramma terecht gekomen, waarmee de rich-
ting vastligt waarin Midden-Groningen zich wil ontwikkelen. 

De rode draad: een betere balans in Midden-Groningen
Bij de positionering van Midden-Groningen kunnen we niet heen om de contrasten die we zien. Onze 
inzet is erop gericht om op meerdere terreinen te komen tot een betere balans. Veel van onze inwoners 
gaat het goed. Toch staan verhoudingsgewijs (te) veel inwoners aan de kant en moet een buitensporig 
grote groep kinderen een beroep doen op de Jeugdzorg. Op sociaal-economisch terrein valt op dat op 
het vlak van wonen, zorg en welzijn en werkgelegenheid de contrasten te groot zijn. Dat blokkeert een 
evenwichtige ontwikkeling van onze gemeente. Daarnaast heeft Midden-Groningen te maken met de 
effecten van de aardgaswinning en leveren de zoutwinning en de mogelijke komst van een groot wind-
molenpark veel onzekerheid en spanning op. Die opeenhoping van problemen is uniek in ons land en 
verstoort het goede evenwicht voor de inwoners in hoge mate. 

De kernen Hoogezand en Sappemeer zijn al de economische motor van de gemeente. Zij moeten zich 
verder ontwikkelen, zodat ook elders in de gemeente, in de dorpen, geïnvesteerd kan worden. Daarvoor 
is wel een ander eerste gezicht nodig, een ander imago van met name de stedelijke kern Hoogezand: een 
meer aantrekkelijke uitstraling, vooral bij de entrees. Daarnaast dient er in de kwaliteit van woonmilieus 
geïnvesteerd te worden om tot een meer evenwichtige bevolkingssamenstelling te kunnen komen. 



Bijdragen van Provincie en Rijk zijn onontbeerlijk voor meer evenwicht
Bijdragen van Provincie en Rijk zijn van groot 
belang om de leefbaarheid te vergroten en het 
economisch perspectief te versterken. Die bijdra-
gen - o.a. van het Nationaal Programma Gronin-
gen – bieden grote kansen, maar zijn ook onont-
beerlijk. Midden-Groningen kan en dient zich te 
ontwikkelen tot een gemeente waar iedereen 
zich thuis voelt. Het is nu al een aantrekkelijke ge-
meente om te gaan wonen of te investeren. Maar 
er zijn extra impulsen nodig om het verstoorde 
evenwicht, zeker op het vlak van wonen, voorzie-
ningen en werkgelegenheid, te herstellen. Met 
het KOMPAS, de Woonvisie en de strategische 
visie Sociaal Domein hebben we belangrijke onderdelen van de koers die we daarbij willen volgen. Maar 
we hebben hierbij de steun van de regio, de Provincie en het Rijk nodig. 

Midden-Groningen heeft te maken met een opeenhoping van mijnbouw en energiewinning waarvan de 
nadelige effecten de gemeente onevenredig hard treffen. Positief is dat er nu geïnvesteerd wordt in de 
versterking van onderwijsaccommodaties en dat zorglocaties zullen volgen. Maar ondanks rijksbijdragen 
moet de gemeente daar zelf ook het nodige aan bijdragen. Daarbij komt de zwakke sociale structuur, die 
er onder andere toe leidt dat een grote groep kinderen een beroep moet doen op de jeugdzorg. Dit alles 
tezamen betekent dat de opgaven van Midden-Groningen die van een 60.000+ gemeente eigenlijk te bo-
ven gaan. Provincie en het Rijk dienen wat ons betreft daarvoor begrip te hebben. Daarom beschouwen 
wij ook de Provincie en het Rijk van groot belang bij het bereiken van een beter evenwicht in 
Midden-Groningen.

Evenwicht met de regio 
Naast Provincie- en Rijkssteun is versterking van de 
relaties met Stad en Ommeland een belangrijke voor-
waarde voor het bereiken van een betere balans in 
Midden-Groningen. Het is een uitdaging om het sa-
men beter te doen in onze provincie. Wij voelen ons 
daar verantwoordelijk voor, samen met onze bedrij-
ven en instellingen. Door zijn ligging kan Midden- 
Groningen een faciliterende rol invullen ten opzichte 
van de stad, niet alleen op het vlak van wonen maar 
ook op economisch terrein en rond recreatie en 
toerisme. Maar niet alleen de stad Groningen en het 
Nationaal Programma zijn voor Midden-Groningen 
van groot belang. Kijkend naar de totale regionale 
context kunnen acht accenten of aandachtspunten 

worden benoemd die voor Midden-Groningen belangrijk zijn in zijn streven om tot een beter evenwicht 
te komen. 

Acht accenten 
Om het gewenste en beschreven evenwicht te kunnen bereiken focust Midden-Groningen zich op de 
volgende accenten: 
1.  Nationaal Programma Groningen: is bedoeld om aardbevingsgebied nieuw perspectief te geven, o.a. 

door het behouden en het versterken van de lokale gebiedsidentiteit, verbetering van de kwaliteit 
van de leefomgeving, versterking van het vestigingsklimaat, toekomstbestendig maken van voor-
zieningen in zorg, onderwijs, winkels en werk, energieneutraal maken van de gebouwde omgeving, 
verbetering van het onderwijs, versterking van de economische structuur en het vergroten van het 
aantal (innovatieve) bedrijven in de provincie Groningen. 



2.  Relatie met Stad Groningen verder versterken. Facilitering van wonen, stimulering van werkgelegen-
heid, aansluiting bij de lobbykracht van de Stad. 

3.  Herijking van de Regiovisie Groningen-Assen: meer evenwicht in de ontwikkeling van Noord en Oost 
Groningen in relatie tot de ontwikkelingen ten zuiden en westen van de Stad Groningen.

4.  De ontwikkeling van Groeningen als belangrijk recreatiegebied voor Stad en Ommeland is van groot 
belang voor Stad en Ommeland en voor het economisch perspectief van de recreatie- en toerisme-
sector. 

5.  Ontwikkeling van de A7 en N33 waardoor Midden-Groningen centraler komt te liggen ten opzichte 
van het westen, Duitsland en de Eemshaven. Daarnaast een aantrekkelijk vestigingsgebied voor 

 grote bedrijvenlocaties.
6.  Sociaal Domein: gezamenlijk optrekken met omliggende gemeenten om de zwakkeren in onze 
 samenleving een meer kansrijk bestaan te bieden. Het leggen van een relatie met het Nationaal 
 Programma Groningen is daarbij zinvol.
7.  De opeenstapeling van Gaswinning, Mijnbouw en Windenergie heeft grote negatieve effecten. 
 Onze inzet blijft dat schadeherstel en versterking niet ‘bevochten’ dient te worden.
8.  Oost Groningen: Midden-Groningen kan een behoorlijke katalysator-rol vervullen voor de economi-

sche ontwikkeling van Oost Groningen. Zij kan samen met Oldambt de brug van Ommeland naar de 
Stad slaan. 

Slot
In de nieuwe bestuurlijke context waarin Midden-Groningen zich bevindt, dienen college en raad op de 
hiervoor genoemde terreinen een actieve rol te spelen, steeds uitgaande van de gedachte dat die actie-
ve rol vooral moet opleveren dat het zo noodzakelijke evenwicht binnen Midden-Groningen dichterbij 
komt. Wanneer ook de regio en het Rijk daartoe de noodzaak inzien, is een hele slag gemaakt.


