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Inleiding
In de Raadsklankborgroep van woensdag 12 juni hebben we vanuit het herindelingstraject het
document ‘Eemsdelta is dichtbij’ toegelicht. Tijdens die bespreking zijn door de aanwezigen de
nodige opmerkingen gemaakt over het document. Door de voorzitter zijn deze samengevat bij de
afsluiting van de bespreking en op basis daarvan is het document herzien.

Toelichting aanvullingen
Ter voorbereiding op de komende vergadering van de Raadsklankbordgroep, waarvoor de herziene
versie van het document is verspreid, leek het is ons praktisch om bondig toe te lichten welke
wijzigingen zijn doorgevoerd. Vanwege de leesbaarheid van het document hebben we dat niet
gemarkeerd in de tekst.
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Het document is een hoofdlijnendocument (ook wel ‘houtskoolschets’ genoemd) en gaat een
vervolgproces in. Dit zal de komende vergadering nogmaals worden toegelicht en is
opgenomen in het document.
De huidige drie gemeenten werken al op veel onderwerpen samen. In de tekst is aangegeven
dat hierop wordt voortgebouwd.
Het gebied heeft behoefte aan perspectief en passende ambities, hetgeen tekstueel is
verwerkt.
De tekst over ‘veranderende verhoudingen overheid – samenleving’ is verder aangevuld over
het betrekken inwoners, dichtbij de bevolking, participatieladder, suggestie van een
burgerraad, en consequenties van Omgevingswet op dit punt. Dat staat wel in onderliggende
stukken, kon nog wat nadrukkelijker in ‘samenhangend document. Over dit onderwerp wordt
ook afstemming georganiseerd met Raadswerkgroep Raadsstructuur en Burgerparticipatie.
In de missie werd gesproken over ‘voor alle inwoners’, wat intussen is vertaald naar ‘inclusieve
gemeente’, die er dus is voor alle inwoners (jongeren en ouderen, mensen met een beperking,
laaggeletterden, migratie-achtergrond, enz.). Voor alle inwoners zal de gemeente Eemsdelta
digitaal en fysiek bereikbaar zijn.
Eemsdelta wordt niet alleen een inclusieve gemeente, maar ook een initiërende gemeente:
initiatieven vanuit de samenleving stimuleren en zelf initiërend zijn voor inwoners die minder
zelfredzaam zijn is intussen ingevoegd.
Bij leefbaarheid is expliciet een opmerking toegevoegd over het voorzieningenniveau.
De tekst over innovatieve, productieve landbouw is aanscherpt, na de reacties in de RKBG. Dit
gaat niet alleen om economisch perspectief, maar ook om duurzaamheid (bio-landbouw,
natuur-inclusief, kringloop e ook gangbare landbouw), adaptief kunnen zijn en meebewegen
met de dynamiek in deze sector.
De tekst over ‘Aardbevingen de baas’ vertrekt vanuit de vastgestelde strategische agenda
2017, aangevuld met voortschrijdend inzicht, en legt nadrukkelijker de verbinding maken met
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NPG. Ook als bijdrage aan de opgaven die zijn onderscheiden. De aardbevingen de baas
worden, is niet (alleen) aan de lokale overheid.
De tekst over energietransitie, verduurzaming, enz. is verder aanscherpt en aangevuld, waarin
de volle breedte en integraliteit is benadrukt, waaronder aandacht voor waterstof en
luchtkwaliteit. Verder dan de energievisie vraagt dit ook ander gedrag en is duurzaamheid
onderdeel van de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.
‘Toekomstbestendige zorg’ vraagt, uiteraard, het hierover in gesprek met de zorg- en
welzijnsorganisaties in de regio.
Bij ‘Binden van jongeren’ gaat het om kinderen die hier zijn en hier opgroeien. Hen excellent
onderwijs bieden, inclusief investeringen in onderwijsgebouwen.
Bij ‘Meer mensen aan de slag’ gaat het om huidige inwoners, en de banen die hier zijn.
Sport en bewegen is intussen toegevoegd, met een relatie met leefbaarheid, preventie, sociale
cohesie, jongeren op gezond gewicht, enz.
Cultuur, in samenhang met sport en gezondheid, levert ook een bijdrage aan leefbaarheid.
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