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zienswijze op herindelingsadvies gemeenten Appingedam,
Delfzijl en Loppersum (Eemsdelta)

Geachte mevrouw Ollogren,
Hierbij zenden wij u het herindelingsadvies tot vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl
en Loppersum. De raden van de betrokken gemeenten hebben op 28 maart 2019 het herindelingsadvies
unaniem vastgesteld, dat vervolgens door de drie colleges op 1 april 2019 aan ons college is aangeboden.
Volledigheidshalve hebben wij de gelijkluidende raadsbesluiten bijgevoegd.
Het herindelingsadvies is gericht op een samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum
per 1 januari 2021. De voorgestelde naam van de nieuw te vormen gemeente is Eemsdelta. De inwoners van
de drie gemeenten zijn actief betrokken geweest bij de procedure van de naamgeving. Met de samenvoeging
ontstaat een nieuwe gemeente met ruim 46.000 inwoners, een oppervlakte van 364 km^ (waarvan water
96,2 km^) en 32 kernen (cijfers per 1 januari 2018).
Wij beoordelen de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum als positief.
In het vervolg van deze brief geven wij aan hoe wij tot dit oordeel zijn gekomen.
1. Voorgeschiedenis
1.1 Versterking lokaal bestuur
Het onderhavige voorstel tot vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum
kan niet worden losgezien van de context van het provincie-brede proces tot vernieuwing van de bestuurlijke
organisatie in de provincie Groningen. Onderdeel van dat proces behelst versterking van het lokaal bestuur in
onze provincie.
In onze provincie zijn de Groninger gemeenten al enige jaren bezig met een oriëntatie op de vraag hoe zij hun
bestuurskracht kunnen versterken en wat dat betekent voor hun bestuurlijke toekomst. De meeste Groninger
gemeenten hebben in de periode 2006-2008 hun bestuurskracht laten onderzoeken. Vervolgens hebben de
gemeenten geprobeerd geconstateerde en verwachte bestuurskrachtproblemen te ondervangen door middel
van intergemeentelijke samenwerking in zogeheten clusters. In 2012 hebben de meeste Groninger gemeenten
deze clustersamenwerking geëvalueerd. Mede op basis van de uitkomsten van dit proces hebben de
gemeenten actief inbreng geleverd aan de 'Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen' (commissie
Jansen), die was ingesteld door de provincie samen met de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG).
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Op 28 februari 2013 presenteerde de Visitatiecommissie haar rapport 'Grenzeloos Gunnen' - Advies over de
maatschappelijk urgente vernieuwing van de bestuurlijke organisatie en bestuurscultuur in Groningen'. De
Visitatiecommissie concludeerde dat de huidige en toekomstige maatschappelijke en sociaaleconomische
opgaven in onze provincie vragen om versterking van het lokaal bestuur door middel van bestuurlijke
opschaling van de Groninger gemeenten. In reactie op het advies 'Grenzeloos Gunnen' gaven wij aan het van
groot belang te vinden dat de gemeenten in onze provincie in goed onderling overleg en in afstemming met
elkaar een gewenst perspectief op hun bestuurlijke organisatie ontwikkelden.
1.2 Provinciale Arhi-procedure voor Noord-Groningen
Voor het noordelijk deel van de provincie Groningen - oorspronkelijk bestaande uit de gemeenten Appingedam,
Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum en Winsum - adviseerde de Visitatiecommissie de vorming
van twee nieuwe gemeenten: een gemeente 'Hogeland' (samenvoeging van Bedum, De Marne, Winsum en
Eemsmond, exclusief de Eemshaven) en een gemeente 'Eemsdelta' (samenvoeging van Appingedam, Delfzijl,
Loppersum en de Eemshaven).
In een aantal betrokken gemeenten bestond echter de opvatting dat de schaal en bestuurskracht van deze twee
nieuwe gemeenten niet robuust genoeg was. Daarop heeft een gezamenlijke verkenning door de zeven
gemeenten plaatsgevonden naar drie alternatieve herindelingsvarianten: de vorming van een zogeheten G7gemeente en twee alternatieve varianten, die eikaars spiegelbeeld vormden.^ Deze verkenning en aanvullende
overlegrondes - met participatie van de provincie - hebben evenwel niet geleid tot een eensluidend eindbeeld
van de zeven betrokken raden.
Op 21 april 2016 zijn wij met de colleges van de toenmalige zeven gemeenten het open overleg gestart als
bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). Dit overleg was erop gericht
om samen met deze gemeenten "te verkennen of in het belang van de inwoners van Noord-Groningen
gekomen kan worden tot een samenhangend, regionaal evenwichtig en duurzame perspectief op de
bestuurlijke organisatie in Noord-Groningen, dat kan rekenen op zoveel mogelijk draagvlak".
Wij hebben in het open overleg vastgesteld dat de toenmalige gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en
Winsum eensgezind waren in hun wens om onomkeerbare stappen te zetten naar de vorming van een BMWEgemeente indien zou blijken dat realisering van een G7-gemeente niet haalbaar was bij gebrek aan bestuurlijk
draagvlak bij de zeven gemeenten. Op 13 oktober 2016 hebben de vier betrokken raden unaniem de keuze
voor samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond per 1 januari 2019
bekrachtigd en daarbij tevens aangegeven de verkenning naar andere varianten af te sluiten.
Wij hebben geconstateerd dat er voor andere varianten geen bestuurlijk draagvlak bij de betrokken gemeenten
kon worden gevonden. Op 25 oktober 2016 hebben wij daarom de artikel 8-procedure voor de toenmalige
zeven gemeenten beëindigd en hen daarmee in de gelegenheid gesteld zelf de voorbereiding van een
herindelingsvoorstel, zoals bedoeld in artikel 5 Wet arhi, ter hand te nemen. De toenmalige gemeenten Bedum,
De Marne, Eemsmond en Winsum hebben de Arhi-procedure vervolgens gezamenlijk opgepakt, wat heeft
geresulteerd in de vaststelling van het herindelingsadvies op 18 mei 2017 en uiteindelijk in het opgaan van deze
vier gemeenten in de nieuw gevormde gemeente Het Hogeland per 1 januari 2019.
2. Totstandkoming herindelingsadvies
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben vervolgens in 2017 een gezamenlijke verkenning
laten uitvoeren naar de bestuurlijke toekomst van deze drie gemeenten. Daarbij was voor de drie raden de
vraag relevant wat het verschil in perspectief was ten opzichte van eerdere voorkeursvarianten (Delfzijl en
Loppersum hebben eerder een voorkeur uitgesproken voor de DEAL-variant en de eerdere voorkeur van
Appingedam betrof de G7-variant). Voor de verkenning van de bestuurlijke toekomst van de drie gemeenten is
een twee-sporenaanpak gevolgd. Het eerste spoor betrof het opstellen van een strategische agenda, het
inzichtelijk maken hoe overheidsnabijheid (en burgerparticipatie) te organiseren, en een herijking van de
financiële positie van de drie gemeenten. Een nadere uitwerking van de samenwerking met de nieuwe
gemeente Het Hogeland en de overige samenwerkingsverbanden vormde het tweede spoor. De uitkomsten van
deze verkenningen zijn samengevat en nader geduid in een ‘Verbindend document’ (september 2017).

1 BMW-gemeente (Bedum, De Marne en Winsum) en DEAL-gemeente (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum)
dan wel BMWE-gemeente (Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond) en DAL-gemeente (Delfzijl, Appingedam en
Loppersum).

Op basis van de resultaten van de verkenning spraken de drie betrokken raden op 16 november 2017 de
intentie uit om te komen tot een herindeling van de drie gemeenten, waarbij de colleges van B&W op dat
moment de opdracht kregen om de voorbereidingen ter hand te nemen. In Delfzijl en Loppersum is het aan de
raad voorgelegde besluit ongewijzigd vastgesteld, dat wil zeggen zonder beoogde herindelingsdatum. In
Appingedam heeft de raad een amendement aangenomen dat de herindeling "uiterlijk op 1 januari 2021" tot
stand moet zijn gekomen.
De colleges van B&W hebben deze opdracht voortvarend opgepakt en een Plan van Aanpak voor het
herindelingsproces laten opstellen met 1 januari 2021 als beoogde herindelingsdatum. Dit Plan van Aanpak is
eind september 2018 vastgesteld door de raden van de drie gemeenten. In vervolg op deze raadsbesluiten is
op 29 november 2018 het herindelingsontwerp door de drie betrokken raden vastgesteld. Op 28 maart 2019
hebben de raden van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum unaniem het herindelingsadvies
vastgesteld.
3. Toets aan Beleidskader gemeentelijke herindeling
3.1 Inleiding
Op 22 maart 2019 is een nieuw Beleidskader gemeentelijke herindeling door de ministerraad vastgesteld dat
door u bij brief is aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal. Het nieuwe Beleidskader
gemeentelijke herindeling vervangt het Beleidskader gemeentelijke herindeling 2013 en de aanvulling op het
Beleidskader gemeentelijke herindeling 2015. Voorstellen gericht op herindeling per 1 januari 2021 of later
zullen op basis van dit nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindeling worden beoordeeld, geeft u in uw brief
aan.
De drie betrokken gemeenten zijn echter de Arhi-procedure gestart en hebben het herindelingsontwerp
vastgesteld toen het Beleidskader gemeentelijke herindeling van 28 mei 2013 nog van toepassing was.
Daarnaast waren de stukken ten behoeve van de besluitvorming op 28 maart jl. over het herindelingsadvies
reeds naar de drie betrokken raden verzonden. Naar ons oordeel kon in redelijkheid niet van de gemeenten
worden verwacht dat zij de desbetreffende documenten nog hadden moeten aanpassen aan het nieuwe
Beleidskader, Ook inhoudelijk was daartoe geen aanleiding, aangezien de voor deze herindeling belangrijkste
criteria van het nieuwe Beleidskader naar ons oordeel in belangrijke mate overlappen met de criteria van het
Beleidskader gemeentelijke herindeling 2013. Onze toets van het herindelingsvoorstel aan het nieuwe,
geldende Beleidskader leidt eveneens tot een positief oordeel over de beoogde herindeling van de gemeenten
Appingedam, Delfzijl en Loppersum.
3.2 Toets aan Beleidskader gemeentelijke herindeling 2013
In het Beleidskader gemeentelijke herindeling van 28 mei 2013 worden vijf criteria genoemd waaraan
herindelingsvoorstellen dienen te worden getoetst. Hieronder geven wij per criteria aan hoe wij deze voor het
voorstel tot samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum beoordelen.
3.2.1 Draagvlak
a. Lokaal bestuurlijk
De raden van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben op 29 november 2018 unaniem het
herindelingsontwerp vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de vaststelling op 28 maart 2019 van het
herindelingsadvies door de betrokken raden. Wij stellen hiermee vast dat de beoogde herindeling kan rekenen
op breed bestuurlijk draagvlak in de drie gemeenten.
b. Regionaal
In de periode van de terinzagelegging van het herindelingsontwerp zijn de omliggende gemeenten, de twee
waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's en een aantal samenwerkingsverbanden uitgenodigd een
zienswijze te geven.
De gemeenten Midden-Groningen en Het Hogeland alsook de samenwerkingsverbanden Omgevingsdienst
Groningen, Werkorganisatie DEAL-Gemeenten en Publiek Vervoer Groningen Drenthe hebben een positieve
zienswijze gegeven op het herindelingsvoorstel, waarbij zij aandacht vragen voor bepaalde beleidsterreinen dan
wel het belang benadrukken van voortzetting van de samenwerking met de nieuw te vormen gemeente op de
desbetreffende beleidsterreinen. Het waterschap Hunze en Aa’s en de openbare lichamen
Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen en Publieke Gezondheid & Zorg Groningen hebben in hun reactie
aangegeven geen zienswijze te zullen indienen.
Het regionaal bestuurlijk draagvlak voor het onderhavige herindelingsvoorstel beoordelen wij derhalve als ruim
voldoende.

c. Maatschappelijk
Vanaf de presentatie van het rapport 'Grenzeloos Gunnen' (28 februari 2013) zijn de inwoners van de betrokken
gemeenten meermaals door verschillende bewonersbijeenkomsten in de diverse dorpen en kernen betrokken
geweest bij de bestuurlijke toekomst van het gebied. De drie gemeenten hebben een gezamenlijk strategisch
communicatieplan opgesteld, op basis waarvan een actief informatie-, communicatie- en participatieproces
wordt uitgevoerd. Tijdens dit proces zijn inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers geïnformeerd
over en actief betrokken bij het herindelingsontwerp en het vervolgproces. Uit bijeenkomsten met inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties is duidelijk geworden dat de nieuw te vormen gemeente
Eemsdelta kan rekenen op voldoende maatschappelijk draagvlak, geven de drie gemeenten aan in het
herindelingsadvies. De betrokkenheid en inbreng van inwoners bij de naamgeving van de nieuwe gemeente
waren groot (zie ook paragraaf 6).
In de 'Hoofdlijnen visie op de nieuwe gemeente Eemsdelta' (hoofdstuk 4 van het herindelingsadvies) worden de
gemeenschappelijke uitgangspunten en doelstellingen benoemd, waarop de inwoners kunnen rekenen:
koesteren van de unieke kenmerken van de drie gemeenten, inzet op behoud van voorzieningen die door de
inwoners positief worden gewaardeerd, nabijheid, overheidsparticipatie en kleinschaligheid als gedeelde
waarden voor de dienstverlening en het meer betrekken van de samenleving, inwoners bij de inrichting van hun
eigen leefomgeving, wijk en dorp.
Gedurende acht weken, in de periode van 5 december 2018 t/m 30 januari 2019, heeft het herindelingsontwerp
ter inzage gelegen. Er zijn twee inwoners die een zienswijze hebben ingediend. In één zienswijze wordt gepleit
voor overgang van het gebied Middelstum (gemeente Loppersum) naar de gemeente Het Hogeland; de andere
zienswijze was ondersteunend aan de beoogde herindeling. Verder heeft de Bijzondere Ondernemingsraad
Appingedam, Delfzijl en Loppersum een positieve zienswijze gegeven op het herindelingsvoorstel.
Hieruit, en uit de betrokkenheid in het voortraject, leiden wij af dat het voorstel kan rekenen op breed
maatschappelijk draagvlak.
3.2.2 Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid
De vorming van de nieuwe gemeente Eemsdelta biedt de mogelijkheid om samenhang, complementariteit en
onderlinge versterking te realiseren van de stedelijke kernen (Delfzijl en Appingedam) en het landelijk gebied en
verbinding aan te brengen tussen landelijke en stedelijke opgaven. De voorzieningen in de stedelijke kernen zijn
van belang voor de omliggende dorpskernen. De wijze en mate van sociale cohesie verschilt binnen het
landelijk gebied, in stedelijke kernen en in dorpskernen van de drie gemeenten (zie ook paragraaf 4.1).
De huidige drie gemeenten werken al lange tijd op veel terreinen intensief met elkaar samen, zowel op de
schaal van deze drie gemeenten als daarbuiten. Een overzicht van de huidige samenwerkingsverbanden waarin
de drie gemeenten participeren is opgenomen in bijlage 6 van het herindelingsadvies.
Beleidsmatige samenwerking in de regio gaat terug op het Bestuursakkoord Eemsdelta (2008) tussen de
gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum en de provincie Groningen op het gebied van
economie (werken, havens, infrastructuur; arbeidsmarkt/onderwijs); wonen en voorzieningen;
klimaatadaptatie en organisatorische (intergemeentelijke) samenwerking.
De drie gemeenten geven aan dat de nieuw te vormen gemeente een schaal zal krijgen waarop het goed
mogelijk is het dorps- en kernenbeleid vorm te geven en het evenwicht te vinden tussen strategie en beleid op
het niveau van de gemeente als geheel, en lokaal maatwerk te organiseren in de uitvoering op wijk- en
kernenniveau. Wij onderschrijven dit.
Wij concluderen dat de nieuw te vormen gemeente voldoende sterke interne samenhang zal hebben en dat er
sprake zal zijn van een actief dorps- en kernenbeleid, dat goed aansluit bij de nieuwe bestuurlijke schaal en
opgaven op het gebied van het borgen en versterken van burgernabijheid en -participatie, gemeentelijke en
maatschappelijke dienstverlening in een meerkernige gemeente.
3.2.5 Bestuurskracht
De drie gemeenten geven aan dat de meerwaarde van de beoogde herindeling mede is gestoeld op een
versterking van de bestuurskracht op de volgende onderdelen.
De nieuwe gemeente is beter in staat tot een samenhangende aanpak van de vijf urgente maatschappelijke
uitdagingen (1. 'aardbevingen de baas'; 2. meer mensen aan de slag; 3. binden van jongeren en voorbereid op
minder mensen; 4. toekomstbestendige zorg en ondersteuning en 5. verduurzaming en energietransitie) op

basis van een concrete inhoudelijke ontwikkelagenda. Het schaalniveau van de nieuwe gemeente Eemsdelta
sluit beter aan op het schaalniveau van deze urgente maatschappelijke uitdagingen (zie verder ook paragraaf
4.1).
Met de herindeling ontstaat een meer robuuste ambtelijke organisatie die kwalitatief beter is toegerust om de
opgaven waar de regio voor staat, aan te pakken. Een nieuwe gemeente zoekt en creëert mogelijkheden voor
een toegankelijke, gebruiksvriendelijke, goed functionerende en eigentijdse dienstverlening. De heringedeelde
gemeente kan meer kwaliteit leveren en maakt (meer) specialisatie mogelijk, mede omdat er meer kennis in
eigen huis aanwezig is. Tegelijkertijd zal het aantal ‘eenpersoonsfuncties’ afnemen.
Wij onderschrijven de opvatting van de gemeenten dat met de herindeling een gemeente ontstaat die sterk en
robuust genoeg is om te zorgen voor meer bestuurskracht, vermindering van de ambtelijke kwetsbaarheid en
een toename van de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven,
alsmede een gemeente die beter in staat is om op een juiste wijze om te gaan met de complexe en
maatschappelijke opgaven voor het gebied. Terecht geven de gemeenten aan dat samenwerking noodzakelijk
blijft: veel opgaven in deze regio overstijgen de gemeentegrenzen. De gemeenschappelijke visie op hoofdlijnen
op de nieuwe gemeente (opgenomen in het herindelingsadvies) en de Strategische agenda (2017) dragen bij
aan ons vertrouwen dat een gemeente ontstaat, die in staat is haar maatschappelijke opgaven op te pakken en
wettelijke taken adequaat te vervullen, waarbij recht wordt gedaan aan en in het belang wordt gehandeld van
haar maatschappelijke omgeving.
3.2.4 Evenwichtige regionale verhoudingen
De nieuw te vormen gemeente Eemsdelta zal ruim 46.0000 inwoners tellen; een inwonertal dat zich goed
verhoudt tot de aangrenzende gemeenten Het Hogeland (ca. 47.000 inwoners), Oldambt (38.000 inwoners) en
Midden-Groningen (ca. 60.000 inwoners). De aangrenzende nieuwe gemeente Groningen, met ca. 235.000
inwoners, wijkt daarvan significant af.
Wij onderschrijven de visie van de drie gemeenten dat met deze herindeling - gelet op de herindelingen van
aangrenzende gemeenten in de afgelopen periode - meer evenwicht ontstaat in regionale verhoudingen. Ook
de verhouding tussen de stad Groningen en opgeschaalde Groninger gemeenten wint aan evenwicht.
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zullen meer evenwichtige, gelijkwaardige verhoudingen krijgen.
Met vermindering van het aantal gemeenten en samenwerkingsverbanden zal ook de bestuurlijke drukte
afnemen in de provincie Groningen. In de praktijk krijgen de opgeschaalde gemeenten een grotere rol,
verantwoordelijkheid en een reële kans op meer invloed op de samenwerking.
Tevens delen wij de visie van de drie gemeenten dat regionale maatschappelijke vraagstukken om een
gezamenlijke aanpak van provincie en gemeenten vragen. De drie gemeenten geven aan voornemens te zijn
met buurgemeenten, aangrenzende regio’s en de provincie een gezamenlijke visie op te stellen op deze
vormen van samenwerking. De samenwerking met de nieuwe gemeente Het Hogeland maakt daarvan
onderdeel uit, evenals met de andere buurgemeenten. Daartoe is een Strategische agenda opgesteld als
handelingsperspectief voor de nieuw te vormen gemeente.
3.2.5 Duurzaamheid
De duurzaamheid van een nieuw te vormen gemeente wordt, in onze opvatting, bepaald door haar
bestuurskracht in relatie tot de huidige en toekomstige lokale en regionale opgaven, taken en ambities van de
nieuw te vormen gemeente.
Wij hebben er vertrouwen in dat de nieuwe gemeente voor een lange periode in staat zal zijn haar lokale
opgaven, wettelijke taken en eigen ambities in zelfstandigheid adequaat te kunnen vervullen. Voor de aanpak
van een aantal majeure regionale opgaven achten wij het van belang dat de nieuwe gemeente de
samenwerking met andere (opgeschaalde) gemeenten op adequate wijze inhoud en vorm zal geven voor een
reeks van jaren. Dat is, naar onze opvatting, medebepalend voor de mate van duurzaamheid van de nieuwe
gemeente. De gemeenschappelijke visie op en de strategische agenda voor de nieuwe gemeente bieden
daartoe naar ons oordeel een goede basis.
Wij achten een nieuwe gemeente Eemsdelta tevens duurzaam in regionaal perspectief, gelet op de
totstandkoming van de aangrenzende gemeenten Oldambt (2010), Midden-Groningen (2018), Het Hogeland en
Groningen (2019) in de afgelopen periode. Er zijn ons geen voornemens of ontwikkelingen bekend om aan te

nemen dat de nieuwe gemeente Eemsdelta binnen een afzienbare periode opnieuw bij een
herindelingsdiscussie betrokken zal worden.
Conclusie
Wij delen de conclusie van de drie gemeenten dat de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta voldoet aan de
criteria van het Beleidskader gemeentelijke herindeling 2013. Er is breed (lokaal bestuurlijk, regionaal en
maatschappelijk) draagvlak voor de herindeling, de nieuwe gemeente draagt positief bij aan evenwichtiger
regionale verhoudingen, de bestuurskracht is toekomstbestendig en de interne samenhang/het dorps- en
kernenbeleid zijn geborgd. Zoals aangegeven, komen wij tot hetzelfde positieve oordeel op basis van onze toets
van het voorstel aan het nieuwe, geldende Beleidskader gemeentelijke herindeling.
4. Toets aan provinciale criteria
Naast de criteria van het Beleidskader gemeentelijke herindeling 2013, heeft de provincie Groningen een drietal
aanvullende criteria geformuleerd waaraan herindelingsvoorstellen worden getoetst. Deze criteria zijn
opgenomen in Bijlage 1, behorende bij de 'Visie op de bestuurlijke organisatie van de provincie Groningen' van
2 juli 2013, zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 25 september 2013.
4.1. Nodale principe
Onder het nodale principe wordt begrepen de oriëntatie van inwoners op voorzieningen of stedelijke kernen en
de nog levende cultuurhistorische verbanden in het gebied.
De nieuwe gemeente Eemsdelta sluit goed aan bij de bestaande, intensieve relaties op het gebied van woonwerkstromen, de woningmarkt en het gebruik van voorzieningen tussen de drie gemeenten. Met name tussen
Delfzijl en Appingedam zijn de verbindingen sterk. De inwoners van Loppersum zijn zowel georiënteerd op de
voormalige gemeente Eemsmond, als op Delfzijl en Appingedam. Voor de drie gemeenten geldt dat zij
gezamenlijk een oriëntatie hebben op de stad Groningen. Vanuit dat perspectief vormt de nieuw te vormen
gemeente een coherent geheel. Het schaalniveau van de nieuwe gemeente kent de meest optimale aansluiting
bij de oriëntaties van inwoners van Appingedam, Delfzijl en Loppersum gezamenlijk. Dit draagt tevens bij aan
een sterke interne samenhang van de nieuwe gemeente.
4.2. Schaalniveau
Het tweede criterium is een bestuurlijke schaal van een nieuwe gemeente dat optimaal aansluit bij het
schaalniveau van de regionale vraagstukken.
De schaal van de nieuwe gemeente Eemsdelta past naar ons oordeel goed bij de gemeenschappelijke opgaven
op het gebied van aardbevingsproblematiek, bevolkingsdaling, zorgondersteuning, onderwijsontwikkeling,
werkgelegenheid en economische ontwikkeling, verduurzaming en energietransitie. Met de schaalvergroting
kunnen afstemmings- en coördinatielasten afnemen en kan de nieuwe gemeente een sterkere gespreks- en
samenwerkingspartner zijn in (boven)regionale verbanden. De gekozen schaal past daarnaast goed in de
ambitie om kleinschaligheid, burgernabijheid en toegankelijkheid van bestuur adequaat te organiseren.
4.3. Inhoudelijk samenhangende gebiedsopgaven en kansen voor transport- en logistieke assen
Het derde criterium is de aanwezigheid van inhoudelijk samenhangende gebiedsopgaven en/of van kansen die
geboden worden door transport- en logistieke assen.
Voor alle vijf onderwerpen van de strategische agenda (1. 'aardbevingen de baas'; 2. meer mensen aan de
slag; 3. binden van jongeren en voorbereid op minder mensen; 4. toekomstbestendige zorg en ondersteuning
en 5. verduurzaming en energietransitie) geldt dat het gaat om inhoudelijk samenhangende gebiedsopgaven,
die na de herindeling in één bestuurlijke hand worden gebracht.
Er zijn kansen, maarzeker ook nog te realiseren opgaven om transport-iogistieke mogelijkheden in het gebied
beter uit te nutten. In samenwerking met de provincie en andere partners wordt werk gemaakt van verbetering
van de (provinciale) weginfrastructuur (verdubbeling N33 van Zuidbroek tot Appingedam), de zeesluis Delfzijl en
de vergroening van het chemiecluster in en rond Delfzijl.
Conclusie
De vorming van een nieuwe gemeente Eemsdelta voldoet aan de drie voorgaande criteria.

5. Financiële situatie nieuwe gemeente Eemsdelta
In aansluiting op hoofdstuk 6 "Financiële positie en personele informatie" van het herindelingsadvies
Samenvoeging gemeenten Appingedam - Delfzijl - Loppersum merken wij, in onze hoedanigheid van financieel
toezichthouder, met betrekking tot de financiële positie van de nieuw te vormen gemeente het volgende op.
Het besluit tot herindeling van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum is niet in eerste instantie
genomen om financiële redenen. Wij zien de financiële positie niettemin wel als één van de belangrijke pijlers
voor de nieuw te vormen gemeente. Wij zijn dan ook van oordeel dat een (beknopte) beschouwing over de
financiële positie van de drie betrokken gemeenten en de nieuw te vormen gemeente niet mag ontbreken in
onze zienswijze.
Met het vaststellen van het herindelingsontwerp door de drie betrokken raden op 29 november 2018 staan de
betrokken gemeenten onder preventief begrotingstoezicht op grond van artikel 21 van de Wet algemene regels
herindeling. Dit betekent concreet dat door ons aan te wijzen besluiten van de colleges en raden onze
(voorafgaande) goedkeuring behoeven. Zo wordt voorkomen dat de huidige gemeenten uitgaven doen (of
nalaten) die nadelig kunnen zijn voor de nieuw te vormen gemeente. Wij hebben de gemeenten hierover bij
brieven van 5 en 6 december 2018 geïnformeerd.
Op basis van het door ons uitgeoefende financiële toezicht op grond van de Gemeentewet over de afgelopen
jaren constateren wij dat de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum een sober en degelijk financieel
beleid voeren. Waar nodig worden (ombuigings-)maatregelen getroffen om blijvend met sluitende budgetten te
kunnen werken.
Dit beleid heeft de afgelopen jaren zonder uitzondering geleid tot structureel en reëel sluitende gemeentelijke
(meerjaren-)begrotingen. Op grond daarvan hebben wij de gemeenten de afgelopen jaren onder het
(terughoudende) repressieve begrotingstoezicht kunnen plaatsen.
Het weerstandsvermogen van de huidige gemeenten kan, op basis van de door de gemeenten in hun
begrotingen voor hetjaar2019 gepresenteerde paragrafen 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing"
vooralsnog als voldoende worden gekwalificeerd.
Met betrekking tot de, in de gemeentebegrotingen 2019 alsmede in het herindelingsadvies opgenomen,
financiële kengetallen (schuldquote, solvabiliteit, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en
belastingcapaciteit) constateren wij dat de (ontwikkeling van) deze kengetallen geen redenen geven tot zorg.
Wanneerde kengetallen in samenhang worden bezien kan een gemiddeld risicoprofiel worden geconstateerd.
Er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit voor de nieuwe gemeente significant anders zou zijn.
Onverlet de huidige - relatief gezonde - financiële posities van de gemeenten worden ook de gemeenten
Appingedam, Delfzijl en Loppersum nadrukkelijk geconfronteerd met de (financiële) onzekerheden en tekorten
in het sociaal domein. Deze tekorten beïnvloeden de mogelijkheden tot het entameren van nieuw beleid in de
huidige gemeenten alsook, bij ongewijzigde omstandigheden, in de toekomstige gemeente.
Volgens huidige inzichten zal per 2021 sprake kunnen zijn van een geactualiseerd verdeelmodel met betrekking
tot het sociaal domein. Wellicht dat een nieuwe verdeling (enig) soelaas biedt.
Ook financiële onzekerheden zoals die het gevolg zijn van de aardgaswinning vormen, evenals dit voor de
huidige gemeenten het geval is, een risico voor de nieuw te vormen gemeente.
Conclusie
Hoewel vanwege de nodige onzekerheden met betrekking tot maatschappelijke en economische ontwikkelingen
op voorhand geen garantie kan worden gegeven over de toekomstige financiële positie van de nieuwe
gemeente, menen wij, op basis van het vorenstaande, dat er een acceptabele uitgangspositie bestaat voor de
nieuwe gemeente om tot een duurzaam gezond financieel beleid te kunnen komen.
6. Naamgeving, grenzen en herindelingsdatum
6.1 Naamgeving
De in het herindelingsadvies voorgestelde naam van de nieuw te vormen gemeente is Eemsdelta. De periode
van terinzagelegging van het herindelingsontwerp is door de drie gemeenten benut om de inwoners te
betrekken bij de naamgeving. Uit de bijna 800 ingezonden (deels identieke) namen zijn door een onafhankelijke
naamgevingscommissie drie namen geselecteerd waarop de inwoners konden stemmen. De naam 'Eemsdelta'
kreeg 67% van de uitgebrachte stemmen bij een opkomstpercentage van 42%. De drie gemeenten hebben
deze naam overgenomen in het herindelingsadvies.

6.2 Grenzen en herindelingsdatum
De beoogde grenzen van de nieuw te vormen gemeente bestaan uit de buitengrenzen van de huidige drie
betrokken gemeenten. De gewenste datum van de herindeling is 1 januari 2021. Wij onderschrijven deze
uitgangspunten.
7. Tot slot
Samenvattend, beoordelen wij de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en
Loppersum als positief en verzoeken wij u op basis van het herindelingsadvies en onze zienswijze een voorstel
te doen voor een herindelingsregeling en dit voorstel te zenden aan de Ministerraad.
Tot slot verzoeken wij u een spoedige behandeling van het wetsvoorstel te bevorderen, opdat de beoogde
herindeling van de drie gemeenten op 1 januari 2021 kan ingaan.
-t^gachtend,
deputeerdè Staten van Groningen:
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