
 
 

 

Open brief aan het College van B&W van de gemeente Oldambt,  
 
Eind november 2021 stuurde u een aantal inwoners van Westerlee en Scheemda een brief als start van 
het Open Planproces voor het ‘Ruimtelijk economisch perspectief A7/N33- regio’. U vraagt in deze brief 
om mee te denken, omdat het schrijven van het perspectief niet kan zonder onze inbreng. U schrijft ook 
dat u met onze reactie kijkt of en zo ja hoe, u de eerste versie van het perspectief kan aanpassen of 
verbeteren. Wij waarderen dit open planproces en uw vraag. 
 
Het perspectief heeft sindsdien heel wat teweeggebracht. Niet alleen bij de inwoners die u per brief 
informeerde maar bij heel veel inwoners van Westerlee, Scheemda en Meeden. Via de website 
www.stemvanprovinciegroningen.nl, brieven van verontruste bewoners, gesprekken met ambtenaren en 
lokale en regionale politici, inspraakmogelijkheden, sociale media en tijdens de inloopavonden is massaal 
op uw verzoek gereageerd. Inwoners van de drie dorpen hebben zich zelfs verenigd in de nieuwe stichting 
Geen Draagvlak. Bij de stichting zijn momenteel ruim 300 adressen aangesloten die staan voor ongeveer 
1.000 individuele inwoners. Duidelijk mag zijn dat er geen draagvlak, maar grote weerstand, is tegen 
punt 8 uit het ‘perspectief’: de ontwikkeling van nieuwe grootschalige bedrijfsvestigingen ten zuiden van 
Scheemda aan de westkant van het bedrijventerrein Eexta.  
 
Wij roepen u dan ook op om u vóór de gemeenteraadsverkiezingen uit te spreken tegen een verdere 
uitwerking van de plannen voor (grootschalige) industrie op de beoogde locatie tussen Westerlee, 
Scheemda en Meeden en het perspectief in aangepaste vorm aan te bieden aan de gemeenteraad. Wij 
roepen u ook met klem op om de bestemming van dit gebied te behouden zoals deze nu is; ten behoeve 
van de landbouw met boerenerven als bakens in het open (Dollard) landschap! 
 
We doen onze oproep niet alleen omdat wij geen verandering willen in ´onze achtertuin´. We doen dit 
vanuit een negental zorgen over de impact van de ontwikkeling van (grootschalige) industrie op ons 
gebied en op de leefbaarheid voor mens en dier. Zie de bijlage.   
 
Door gehoor te geven aan onze oproep doet u recht aan het democratisch proces. U voorkomt ook dat 
het gevolgde proces terecht komt in een vacuüm als gevolg van de raadswisseling na de verkiezingen van 
16 maart. Het zou u als college sieren om de impasse te doorbreken tussen de politiek en de bevolking 
van Westerlee, Scheemda en Meeden. U geeft ons als inwoners daarmee ook de ruimte om gelijkwaardig 
en actief mee te denken over de andere opgaven en actielijnen van het perspectief. 
 
Stichting Geen Draagvlak – Westerlee, Scheemda en Meeden, 1 maart 2022 
 
 
- Bijlage: Zorgen over de impact van (grootschalige) industrie tussen Westerlee, Scheemda en Meeden. 

 
De Stichting Geen Draagvlak wil voorkomen dat er XXL industrie of nieuwe bedrijventerreinen in het 

gebied tussen Westerlee, Scheemda en Meeden worden gerealiseerd. 

 

Voor contact of meer informatie: info@geendraagvlak.nl 

 
 
 
  

http://www.stemvanprovinciegroningen.nl/


 
 

 

Bijlage: Zorgen over de impact van (grootschalige) industrie tussen Westerlee, Scheemda en Meeden 

 

 

1. Visie op de impact van (grootschalige) industrie op het kenmerkende Groninger landschap 

ontbreekt:  

Er wordt al een locatie voor grootschalige industrie gekozen terwijl de politiek niet weet wat dat betekent 

voor de natuur, mens en dier. Wil de politiek dat het kenmerkende Groninger landschap met uitgestrekte 

vergezichten, agrarisch landschap, rust en ruimte op korte termijn verdwijnt? Juist in een tijd dat rust en 

ruimte zo belangrijk zijn voor de mensen die er wonen en voor de toeristen die dit gebied juist steeds beter 

weten te vinden. Rust en ruimte zijn het nieuwe goud! Waarom wordt de (grootschalige) industrie niet 

geclusterd op de daarvoor bestemde bestaande locaties als de Eemshaven, Delfzijl en Oosterhorn? 

 

 2. De stapeling van lasten voor de inwoners van Westerlee, Scheemda en Meeden door de gevolgen 

van: 

a. Gaswinning door de NAM; 

b. Zoutwinning door Nobian; 

c. De opslag en het ondergrondse vervoer van stikstof uit een oude zoutcaverne naar Zuidbroek; 

d. Het windmolenpark N33 (35 enorme turbines); 

e. Plannen voor zonneweides; 

f. Spoorverdubbeling voor de sneltrein vanuit Groningen naar Oldenburg; 

g. Uitbreiding Tennet-station; 

h. En dan ook nog plannen voor grootschalige industrie! 

 

 3. Het niet serieus nemen van omwonenden (gebrekkige participatie): 

De werkwijze tot nu toe geeft ons als omwonenden het gevoel niet serieus te worden genomen. Serieus 

nemen betekent niet alleen dat mensen hun mening mogen geven, het afvinken van de mogelijkheden 

voor inspraak en het aantal reacties op de website. We willen als inwoners serieus genomen worden door 

het over de inhoud van punt 8 van het perspectiefplan te hebben. Dus over de impact en wenselijkheid van 

grootschalige industrie in dit gebied, over geschiktere alternatieve locaties in de provincie en over de 

argumenten tegen de locatie tussen Westerlee, Scheemda en Meeden. Inspraak betekent dat politici en 

besluitmakers daadwerkelijk luisteren naar de reacties en er naar handelen.  

 

4. Onjuiste verwijzing naar organisaties bij de totstandkoming van de plannen:  

Vertegenwoordigers van organisaties die vorig jaar bij de workshops over deze plannen zijn geweest, 

zeggen dat er helemaal niet gesproken is over grootschalige industrie en over deze nieuwe locatie voor 

grootschalige industrie. Zij zeggen dat er is gesproken over de aandacht en kansen voor bewoners, over 

brede welvaart voor alle inwoners, over de herwaardering en het opknappen van bestaande 

industrieterreinen en over de inpassing ervan in de natuur. Zij vinden het zelfs vervelend dat de namen van 

hun organisaties worden genoemd als partners die betrokken zijn bij de totstandkoming van de plannen. 

Zij zeggen dat in de workshops vooral een positief beeld is gegeven over de plannen, net als in de animatie 

die op de website van de provincie staat. 

 

 5. Groene energie als argument om grootschalige industrie te  verleiden/faciliteren:  

We maken ons zorgen dat de groene energie die het windmolenpark Meeden en de zonneweides in onze 

regio opleveren, straks vooral wordt gebruikt om grootschalige bedrijven te verleiden/faciliteren om hier 

XXL fabrieken te plaatsen. En dat deze XXL fabrieken al die groene energie opslurpen. Dat betekent dat 

voor inwoners alleen de lasten van windmolens en zonneweides overblijven en dat de lusten voor grote 

buitenlandse investeerders zijn. 

 



 
 

 

 6. Geen goede analyse van de behoefte aan werkgelegenheid voor de regio + geen juist beeld van 

de werkelijke bijdrage aan de werkgelegenheid door grootschalige industrie:  

We maken ons zorgen over het argument van werkgelegenheid dat de voorstanders van dit plan steeds 

noemen. Er is geen goede analyse gemaakt van de concrete extra banen die nieuwe grootschalige industrie 

oplevert. Ook is onbekend in welke mate XXL fabrieken bijdragen aan nieuwe banen en werkgelegenheid 

voor die inwoners die nu in onze regio aan de kant staan. Bovendien is er ook hier juist sprake van krapte 

op de arbeidsmarkt. Nu al worden vacatures moeizaam ingevuld en vooral met inwoners van buiten. In de 

stukken en de toelichting van de ambtenaren gaat het alleen om fictieve aantallen. Feit is dat de 

werkgelegenheid van grootschalige industriële bedrijven juist helemaal niet terecht komt in de regio waar 

die bedrijven staan, maar juist in goedkope lonenlanden. Er is ook geen analyse gemaakt over wat er 

precies nodig is in deze regio en hoe daarop kan worden aangesloten. Hoe ga je om met werkgelegenheid 

in een regio waarin bijvoorbeeld: 

a. Ongeveer een kwart van de inwoners 65-plus is en in de komende periode verder oploopt en waar 

juist extra capaciteit in de zorg nodig is; 

b. 17% van de inwoners niet kan lezen/schrijven (gemeente Oldambt); 

c. Juist het MKB de motor is van de werkgelegenheid voor mensen met een laag opleidingsniveau; 

d. Vacatures in de industrie nu al niet door de bewoners van de regio kunnen worden ingevuld en er 

vooral mensen worden ‘gehaald’ die tijdelijk naar de regio komen om te werken; 

e. Waar nieuwe grootschalige industrie het personeel van de lokale bedrijven weg kan trekken; 

f. Waar de huidige agrariërs al veel lokale werkgelegenheid bieden die verdwijnt als je grote XXL 

bedrijven plaatst. 

 

 7. Het gebruik van Brede welvaart als argument gebruikt voor het perspectiefplan A7/N33:  

Brede welvaart is een belangrijk onderdeel van het plan. Geldt dat niet voor de inwoners van Westerlee, 

Meeden en Scheemda? Het plaatsen van XXL bedrijven gaat alleen om mogelijke (en nog onzekere) 

economische opbrengsten. Brede welvaart omvat zoveel meer dan alleen inkomen en geld. Brede welvaart 

wordt juist gerealiseerd door ons prettige woonklimaat, de natuurlijke en ruimtelijke leefomgeving, de 

stilte, de mooie sterrenhemel, de sociale samenhang in buurten en onze trots op onze agrarische en 

landelijke omgeving. 

 

 8. De vernietiging van cultuurhistorische waarden van het gebied tussen Westerlee, Scheemda en 

Meeden: 

Juist dit gebied is de oudste boezem van de Dollard! Het is de plek waar ooit de Slag bij Heiligerlee 

plaatsvond. Het gaat om het karakteristieke lintdorp Westerlee, om de stokoude houtwallen en om de 

natuurgebieden De Garst en De Hoogte als onderdeel van de Groningse Stuwwallen. Door het gebied 

lopen niet voor niets de landelijke lange afstand Dollard-fietsroute en de belevingsroutes 

Westerlee/Heiligerlee.   

 

 9. De vernietiging van de ecologische en agrarische waarde van het gebied:  

Het gebied bevat zeer vruchtbare landbouwgrond die nodig is voor productie van voedsel voor mens en 

dier. Deze landbouwgrond wordt door punt 8 van het plan opgeofferd voor gebouwen en wegen voor 

grote buitenlandse XXL fabrieken. In dit gebied tussen Westerlee, Scheemda en Meeden gaat landbouw 

juist hand in hand met natuur. Dit gebied is een goed leefgebied voor flora en fauna. Er leven bijvoorbeeld 

meer dan 25 vogelsoorten die voorkomen op de rode lijst, maar ook reeën, vossen, hazen, vleermuizen en 

eekhoorns. Waar moeten zij een plek vinden als dit gebied wordt opgeofferd aan nieuwe industrie en XXL 

fabrieken?  

 


