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Onderwerp: Opstellen Bedrijventerreinenvisie Midden-Groningen  

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Inleiding 
We willen u informeren over het opstellen van een Bedrijventerreinenvisie Midden-Groningen 
(hierna te noemen: visie). U heeft op 27 oktober 2022 het ruimtelijk perspectief A7/N33 
vastgesteld. Het perspectief is een bouwsteen voor de Omgevingsvisie Midden-Groningen. De visie 
zal een verdieping worden van het ruimtelijk perspectief A7/N33.  
 
Aanleiding 
De urgente aanleiding voor het opstellen van een Bedrijventerreinenvisie is dat er een tekort is aan 
bedrijventerreinen, terwijl de vraag naar bedrijfskavels hoog is. De Verstedelijkingsstrategie van 
Regio Groningen Assen geeft weer dat er op langere termijn woningen worden toegevoegd in de 
regio. Dit levert nog meer vraag naar werkgelegenheid op. De vraag naar ruimte zal daardoor 
blijven toenemen. Een andere aanleiding is dat de bestaande terreinen in Midden-Groningen deels 
zijn verouderd en niet toekomstbestendig zijn.  
 
Bedrijventerreinenvisie 
De visie zal een wensbeeld geven en een realistische koers geven op de bestaande terreinen, met 
een oplossingsrichting, waardoor een beeld ontstaat van de opgave. Ook zal de visie een prioritering 
geven in deze opgave. De nieuwe ruimte die de gemeente nog gaat bieden aan bedrijven is schaarse 
ruimte. Deze ruimte zal zorgvuldig ingevuld moeten worden.  
 
Midden-Groningen is van oudsher een industriegemeente, met herkenbare bedrijven. De gemeente 
en haar inwoners zijn trots op de oude industrieën, die deel uit maken van onze geschiedenis. Deze 
trotsheid willen we ook uitstralen. We willen toe naar een goede balans op de bedrijventerreinen 
met zowel aandacht voor bedrijvigheid als de maatschappelijke en toekomstbestendige thema's, 
zoals veiligheid, verduurzaming, klimaatadaptatie en circulaire economie.  
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De op te stellen visie heeft de volgende doelen: 
• We willen voldoende ruimte bieden voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid op 

onze bedrijventerreinen, die past binnen het gekozen profiel. 
• We willen toekomstbestendige bedrijventerreinen. 

 
Proces 
Er wordt een Plan van Aanpak opgesteld om het proces en de participatie vorm te geven. Op welke 
wijze u betrokken wenst te worden zal worden afgestemd en meegenomen in dit plan.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 
 


