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In de afgelopen maanden hebt u samen met de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en 
Veendam en de provincie Groningen nagedacht over de toekomst van het gebied rondom de 
A7/N33. Wij hebben veel reacties ontvangen op de conceptversie van het ruimtelijk 
economisch perspectief A7/N33-regio. We zijn blij met alle suggesties en ideeën die zijn 
binnengekomen voor natuur, wonen, werken, landbouw, energie en recreatie. In samenspraak 
zorgen we voor een aantrekkelijke regio waar inwoners en ondernemers met plezier wonen, 
werken, ondernemen of recreëren. In deze brief informeren we u hoe de reacties zijn verwerkt 
en geven we aan wat de volgende stappen zijn in het proces. 
 
Besluit 
Naar aanleiding van alle reacties die wij hebben gehad is het perspectief aangepast. De 
belangrijkste wijzigingen in hoofdstuk 8 zijn dat er gekeken zal worden naar alternatieve 
locaties voor Rengers-West, Tussenklappenpolder en Westerlee. De aangepaste versie van 
het perspectief A7/N33-regio is op 12 juli besproken tijdens de collegevergaderingen van de 
gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam en Gedeputeerde Staten. De colleges 
zijn akkoord gegaan met het voorstel.  
 
Het perspectief en de reactienota (overzicht van alle ontvangen reacties) kunt u vinden op de 
provinciale website. https://www.provinciegroningen.nl/projecten/gebiedsontwikkeling-a7/n33/ 
 
Volgende stappen 
Na de zomer nemen de drie gemeenteraden en Provinciale Staten een besluit over het 
ruimtelijk economisch perspectief A7/N33-regio. Zij stellen het perspectief vast, als basis voor 
de omgevingsvisies (voor de gemeente Veendam geldt dat zij haar nieuwe omgevingsvisie al 
heeft vastgesteld en de bevindingen in het perspectief zoveel mogelijk heeft geïntegreerd). 
Het is mogelijk om, in de aanloop naar de behandeling in raden en Staten, te reageren (in te 
spreken) tijdens een commissievergadering van de gemeenteraden en Provinciale Staten. 
Hierover kunt u contact opnemen met de griffies van gemeenten dan wel provincie. 
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen over deze nieuwsbrief of het vervolg? Neem dan contact op met Petra 
Wetterauw van de provincie Groningen. E-mail: p.wetterauw@provinciegroningen.nl  / 
Telefoonnr.: 06 527 61 695 
 
 
 
 
 

  Juli 2022 
 

 
 
 
 
 
 
   
                                                                                                                
 

 
 
 
 
In de afgelopen maanden hebt u samen met de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en 
Veendam en de provincie Groningen nagedacht over de toekomst van het gebied rondom de 
A7/N33. Wij hebben veel reacties ontvangen op de conceptversie van het ruimtelijk 
economisch perspectief A7/N33-regio. We zijn blij met alle suggesties en ideeën die zijn 
binnengekomen voor natuur, wonen, werken, landbouw, energie en recreatie. In samenspraak 
zorgen we voor een aantrekkelijke regio waar inwoners en ondernemers met plezier wonen, 
werken, ondernemen of recreëren. In deze brief informeren we u hoe de reacties zijn verwerkt 
en geven we aan wat de volgende stappen zijn in het proces. 
 
Besluit 
Naar aanleiding van alle reacties die wij hebben gehad is het perspectief aangepast. De 
belangrijkste wijzigingen in hoofdstuk 8 zijn dat er gekeken zal worden naar alternatieve 
locaties voor Rengers-West, Tussenklappenpolder en Westerlee. De aangepaste versie van 
het perspectief A7/N33-regio is op 12 juli besproken tijdens de collegevergaderingen van de 
gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam en Gedeputeerde Staten. De colleges 
zijn akkoord gegaan met het voorstel.  
 
Het perspectief en de reactienota (overzicht van alle ontvangen reacties) kunt u vinden op de 
provinciale website. https://www.provinciegroningen.nl/projecten/gebiedsontwikkeling-a7/n33/ 
 
Volgende stappen 
Na de zomer nemen de drie gemeenteraden en Provinciale Staten een besluit over het 
ruimtelijk economisch perspectief A7/N33-regio. Zij stellen het perspectief vast, als basis voor 
de omgevingsvisies (voor de gemeente Veendam geldt dat zij haar nieuwe omgevingsvisie al 
heeft vastgesteld en de bevindingen in het perspectief zoveel mogelijk heeft geïntegreerd). 
Het is mogelijk om, in de aanloop naar de behandeling in raden en Staten, te reageren (in te 
spreken) tijdens een commissievergadering van de gemeenteraden en Provinciale Staten. 
Hierover kunt u contact opnemen met de griffies van gemeenten dan wel provincie. 
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen over deze nieuwsbrief of het vervolg? Neem dan contact op met Petra 
Wetterauw van de provincie Groningen. E-mail: p.wetterauw@provinciegroningen.nl  / 
Telefoonnr.: 06 527 61 695 
 
 
 
 
 

  Juli 2022 
 

 
 
 
 
 
 
   
                                                                                                                
 

 
 
 
 
In de afgelopen maanden hebt u samen met de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en 
Veendam en de provincie Groningen nagedacht over de toekomst van het gebied rondom de 
A7/N33. Wij hebben veel reacties ontvangen op de conceptversie van het ruimtelijk 
economisch perspectief A7/N33-regio. We zijn blij met alle suggesties en ideeën die zijn 
binnengekomen voor natuur, wonen, werken, landbouw, energie en recreatie. In samenspraak 
zorgen we voor een aantrekkelijke regio waar inwoners en ondernemers met plezier wonen, 
werken, ondernemen of recreëren. In deze brief informeren we u hoe de reacties zijn verwerkt 
en geven we aan wat de volgende stappen zijn in het proces. 
 
Besluit 
Naar aanleiding van alle reacties die wij hebben gehad is het perspectief aangepast. De 
belangrijkste wijzigingen in hoofdstuk 8 zijn dat er gekeken zal worden naar alternatieve 
locaties voor Rengers-West, Tussenklappenpolder en Westerlee. De aangepaste versie van 
het perspectief A7/N33-regio is op 12 juli besproken tijdens de collegevergaderingen van de 
gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam en Gedeputeerde Staten. De colleges 
zijn akkoord gegaan met het voorstel.  
 
Het perspectief en de reactienota (overzicht van alle ontvangen reacties) kunt u vinden op de 
provinciale website. https://www.provinciegroningen.nl/projecten/gebiedsontwikkeling-a7/n33/ 
 
Volgende stappen 
Na de zomer nemen de drie gemeenteraden en Provinciale Staten een besluit over het 
ruimtelijk economisch perspectief A7/N33-regio. Zij stellen het perspectief vast, als basis voor 
de omgevingsvisies (voor de gemeente Veendam geldt dat zij haar nieuwe omgevingsvisie al 
heeft vastgesteld en de bevindingen in het perspectief zoveel mogelijk heeft geïntegreerd). 
Het is mogelijk om, in de aanloop naar de behandeling in raden en Staten, te reageren (in te 
spreken) tijdens een commissievergadering van de gemeenteraden en Provinciale Staten. 
Hierover kunt u contact opnemen met de griffies van gemeenten dan wel provincie. 
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen over deze nieuwsbrief of het vervolg? Neem dan contact op met Petra 
Wetterauw van de provincie Groningen. E-mail: p.wetterauw@provinciegroningen.nl  / 
Telefoonnr.: 06 527 61 695 
 
 
 
 
 

<<GEADRESSEERDE>>
<<STRAATNAAM>> <<HUISNUMMER>>
<<POSTCODE>>  <<WOONPLAATSNAAM>>


