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Correspondentieadres: P.P. Bosch 

Weg voor de Jagerskampen 28 

9751 EP Haren  

 

per e-mail te verzenden aan:  

het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen 

 

Haren, 7 maart 2016 

 

 

Ontwerp Omgevingsvisie  Provincie Groningen 2016-2020 
 

Reactie van de Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Landschap Oldambt  

mbt. vooral landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit. 

 

 

NB: Wij hebben de indruk dat onze reactie d.d. 17 april 2015 op de Omgevingsvisie (versie 3 

november 2015) wel is behandeld en afgelopen herfst is beantwoord in de Nota Reacties, 

maar dat de gemaakte opmerkingen niet (allemaal) zijn verwerkt in de Visie en de POV versie 

26 januari 2016.  

Daarom is een aantal van de eerder gemaakte opmerkingen nogmaals in deze Zienswijze 

opgenomen. 

 

DEEL A; INLEIDING EN VISIE 

 

1; INLEIDING 

 

Algemene opmerkingen m.b.t. 1.4; ‘Instrumenten en rollen’  

 

Mbt. Reguleren: 

Wij blijven bepleiten dat de provincie de gemeenten en waterschappen blijft aansturen mbt. in 

het bijzonder het provinciale belang ‘de bescherming van landschap en cultureel erfgoed’. 

Omdat het ‘beschermen van de ruimtelijke functie en de kernkarakteristieken van het 

landelijk gebied en cultureel erfgoed de gemeentegrenzen overschrijden’, dient deze 

belangrijke rol (reguleren) een provinciale taak te blijven. 

Deze aansturing, het reguleren van alle (zeven) kernkarakteristieken, dient ook te worden 

vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening (POV).  

Het gaat om zeven kernkarakteristieken die in par. 15.2 ‘Bescherming kernkarakteristieken’ 

als een van de provinciale belangen’ worden genoemd. 

De kernkarakteristiek ‘duisternis en stilte’ (pag. 61) dient gelijkwaardig aan en met dezelfde 

status als de overige kernkarakteristieken te worden opgenomen en uitgewerkt als aparte 

paragraaf en niet (alleen) met een verwijzing naar overige paragrafen. 

Overigens staan die verwijzingen niet correct aangegeven. Moet zijn: 20.2.5 en 20.2.6. 
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Mbt. Regisseren: 

Het streven naar het opnemen van de manier waarop er door de gemeenten met de 

bescherming en ontwikkeling van de kernkwaliteiten moet worden omgegaan en het bieden 

van inspiratie voor een goed ontwerp van ruimtelijke ontwikkelingen om daarmee de 

gemeenten behulpzaam te zijn, is lovenswaardig.  

Maar vooral nu op pag. 14 onder “Instrumenten en rollen” geformuleerd is dat het beleid mbt. 

het provinciale belang “Beschermen landschap” onder het kopje “Reguleren” valt, mag dit 

beleid wel wat steviger en concreter worden geformuleerd. Zoals elders in de tekst staat, is de 

rol van de provincie “het beschermen van de ruimtelijke functie en de kernkarakteristieken 

van het landelijk gebied”. Dat betekent naar onze mening dat de provincie die karakteristieken 

compleet en concreet moet formuleren en ze op kaart moet zetten voordat de zorg daarvoor 

(via de Kwaliteitsgids “landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit”) aan de gemeenten 

wordt overgedragen. Concreet doelen wij op het historische dijkenpatroon en de waardevolle 

doorbraakkolken in het Oldambt en de openheid, ‘fluuster en duuster’ in (vooral) het gehele 

open Groninger kleigebied. 

 

2; GRONINGEN IN 2015 

 

Mbt. openheid en ‘fluuster en duuster’;  

Opmerking: op pag. 15 wordt geconstateerd dat de grootschalige openheid van het landschap 

in vooral de Waddenkust en het Oldambt nog steeds afnemen. 

Onder 1; Wierdenland en Waddengebied’ en 2; ’Oldambt’ komt ‘openheid’ prominent naar 

voren. Openheid is onlosmakelijk verbonden met ‘fluuster en duuster’.  

Alle reden temeer om deze kernkarakteristieken vooral als combinatie te koesteren in beide 

genoemde gebieden. 

(zie ook de gemaakte opmerkingen elders (ook in de POV) onder de betreffende paragrafen 

en op kaarten.)  

 

Onder 2; Oldambt; Leegstand en verval van karakteristieke boerderijen (in vooral het 

Oldambt): 

Opmerking:  

De majestueuze Groninger boerderijen zijn kenmerkend voor het Groninger landschap.  

In verband met onze (alom gedeelde) zorg over de toekomst van deze beeldbepalende 

gebouwen zou in deze tekst wat creatiever en offensiever kunnen worden geformuleerd wat 

de taak en verantwoordelijkheid van de provincie in deze is om samen met een aantal 

betrokken overheden, organisaties en instellingen te zoeken naar concrete mogelijkheden om 

dit probleem op te lossen (zie ook de elders gemaakte opmerkingen). 

 

3; VISIEDEEL; GRONINGEN IN 2040 

 

Mbt. Groningen in 2040; Energetic region; 

Opmerking: Als de in de tekst beschreven belevingswaarde van het landschap is toegenomen, 

zouden er in 2040 geen windturbines meer moeten voorkomen. 

Tegen die tijd zijn de nu nog bestaande of binnenkort te plaatsen windturbines afgeschreven 

wegens achterhaalde technologie en/of het aflopen van de (20)-jarige contracten. 

Nieuwe turbineparken dienen op zee te worden gebouwd, waarbij ivm de tiphoogte van 200 m 

gezocht moet worden naar locaties ruim voorbij de horizon.  
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Opmerking bij de Visiekaart (pag. 20):  

De situatie zou in 2040 zodanig gewijzigd moeten zijn dat de kaartaanduidingen van 

windturbineterreinen in of grenzend aan het Oldambt (ten zuiden van Delfzijl en langs de 

N33) niet meer aan de orde zijn en dus geschrapt zouden kunnen worden.  

Overigens zijn de op de kaart met molens aangeduide locaties verdacht ver in het open te 

houden Oldambt opgerukt richting Nieuwolda!  

 

Opmerking: Wij missen de mogelijkheid om bij het aanbrengen van zonnepanelen te 

combineren met het verwijderen van het asbest op daken (van o.a. boerderijen). 
 

Mbt. leefbaarheid (pag. 21): ‘de kernkarakteristieken van het landschap (en het cultureel 

erfgoed) zijn versterkt’:  

Opmerking: Van harte mee eens met deze visie, maar dan dienen echter wel alle 

karakteristieken volledig en correct in alle relevante teksten en op het kaartmateriaal van de 

Visie en de POV te worden vermeld. Wij pleiten voor het, na het compleet maken, integraal 

overnemen van kaart 3; ‘Landschap’ uit de Visie in de kaart 7 ‘Landschap’ van de POV.   

Als voorbeeld noemen wij het opnemen van het complete patroon van (oude) dijken of 

dijkrestanten met hun doorbraakkolken in het Oldambt.  

(Zie ook de gemaakte opmerkingen elders (ook in de POV) onder de betreffende paragrafen 

en op kaarten.)  

 

Opmerking: Onder het kopje ‘Verandering van natuur en water’, toevoegen: ‘Ook de 

handhaving en versterking van openheid en ‘fluuster en duuster’ hebben bijgedragen aan de 

verbetering van de kwaliteiten en waarden van het Groninger landschap’ .  

 

4; VAN VISIE NAAR UITVOERING 

 

Opmerking: Onder 4.1, ‘Waarden’: 

Bij de tweede alinea zou misschien voor de duidelijkheid kunnen worden verwezen naar de 

‘Belvedère-benadering’ ‘Behoud door ontwikkeling’ die heel goed verwoordt hoe we met ons 

Groninger landschap en erfgoed denken om te gaan. 

PS: wat is in dit verband een ‘habijt’?   

 

Opmerking: waarom wordt een uitzondering gemaakt voor het Lauwersmeer en de 

Waddenzee (beide ‘natte’ gebieden) als het gaat om bescherming van de kernkarakteristieken 

‘fluuster en duuster’? De grens houdt niet op bij de dijk! Behoud van ‘Fluuster en duuster’, 

openheid e.d. geldt toch voor het gehele open noordelijk kleigebied? Moeten daarom het 

Oldambt en de jonge polders van het Hoogeland ook niet worden genoemd? 

(Zie ook de gemaakte opmerkingen elders (ook in de POV) onder de betreffende paragrafen 

en op kaarten.)  

 

Onder 4.2.2; “een duurzame leefomgeving in sterke steden en vitale dorpen”: 

Opmerking: De provincie wordt geenszins “op slot gezet” en er wordt een 

ontwikkelingsgerichte wijze van werken gehanteerd”. In dat verband is het wellicht 

duidelijker als ook hier de Belvedère-manier van werken wordt gebruikt, namelijk “Behoud 

door ontwikkeling”.  

 

Overigens moet het niet alleen bij “versterken en beschermen van ons landschap” blijven. 

HANDHAVEN is en blijft absoluut nodig en verdient meer aandacht en bestuurskracht! 
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Want wij moeten tot onze spijt en met toenemende ergernis constateren dat toezicht op en 

handhaving van beleidsafspraken de laatste jaren helaas niet het sterkste punt zijn van de drie 

overheden. Sterker nog: krijgt schandalig weinig bestuurlijke, financiële en personele 

aandacht! Natuurlijk is e.e.a. terug te voeren op gebrek aan financiële middelen om deskundig 

en doortastend personeel aan te trekken, maar dat is geen excuus om deze taak maar te laten 

sloffen.   

 

Onder 4.3 “Koppeling waarden en doelen aan beleid - provinciale belangen”:  

Opmerking: Wij missen nog steeds een duidelijke beleidspositie van de Nota Landschap met 

bijbehorende kaart. Omdat het beleid mbt. landschap en cultuurhistorie een provinciale taak 

blijft, pleiten wij om de (beleids)uitgangspunten uit deze Nota op te nemen in de Provinciale 

Omgevingsvisie en voor zover relevant de Omgevingsverordening (POV). 

Daarmee worden behalve de ruimtelijke ordening, water, infrastructuur en milieu ook het 

landschap en de bijbehorende cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden 

vastgelegd om zo te laten doorwerken in plannen van gemeenten en waterschappen. 

 

Onder 4.4; Integraliteit; laatste stukje ‘Integraliteit in het beleid’:  

Opmerking: Is dit geen goede plaats waarin kan worden aangekondigd dat er wordt 

onderzocht of het gehele Groninger kleigebied met zijn dijken en wierden en overige 

kernkarakteristieke waarden (het ‘Wierdenland’) kan worden aangewezen als ‘Provinciaal 

Landschap’ waarin met de Belvedère-werkwijze ‘Behoud door ontwikkeling’ landschap en 

erfgoed integraal worden behouden, beschermd en ontwikkeld? 

 

 

DEEL B; OPGAVEN 

 

5; OPGAVEN 

 

Geen opmerkingen 

 

6; GASWINNING 

 

Opmerking: let op de komische ‘tik’fout in de legenda van de kaart op pag. 29:  

Groninger grasveld (met een ‘r’)! 

 

Opmerking: de legenda-eenheid ‘investeren in en hergebruik van cultureel erfgoed en 

dorpshuizen’ zou moeten worden uitgebreid met een aantal andere onderwerpen uit het 

programma leefbaarheid die aan de verbetering van de leefbaarheid bijdragen zoals 

‘landschap’ en ‘erfgoed’.  

 

Opmerking: Onder het kopje ‘leefbaarheid’ zou als extra bullet moeten worden toegevoegd:  

‘Het stimuleren van toerisme en recreatie’.  

 

7; ENERGYPORT 

 

Opmerking: Zie ook de gemaakte opmerking bij de Visiekaart op pag. 20, maar voor de 

duidelijkheid nogmaals:  

De situatie zou in 2040 zodanig gewijzigd moeten zijn dat de kaartaanduidingen van 

windturbineterreinen in of grenzend aan het Oldambt (ten zuiden van Delfzijl en langs de 

N33) niet meer aan de orde zijn en dus geschrapt zouden kunnen worden.  
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Overigens zijn de met  molens op de kaart aangeduide locaties verdacht ver in het open te 

houden Oldambt opgerukt!  

 

Opmerking: In deze opgave zou een aparte paragraaf moeten worden gewijd aan zonne-

energie. Hierbij verdient vooral de mogelijkheid van het aanbrengen van zonnepanelen op 

daken van grote boerenschuren speciale aandacht. Daarbij zou de combinatie van het 

aanbrengen zonnepanelen met het saneren van asbestdaken als provinciale opgave kunnen 

worden opgenomen.  

 

8; GROEI EN KRIMP 

 

Opmerking: Onder de opgave ‘groei en krimp’ dient naar onze mening bij de opsomming van 

de afgewogen keuzes die bijdragen aan de leefbaarheid (onderaan linker kolom op pag. 34) 

als extra punt te worden toegevoegd: ‘investeren in de kwaliteit van landschap en erfgoed ten 

behoeve van het stimuleren van toerisme en recreatie’.  

Idem onder het kopje ‘Onze inzet’.  

 

9; REGIO GRONINGEN-ASSEN 

 

Opmerking: Wij maken ons zorgen over mogelijke negatieve ontwikkelingen (toenemende 

bedrijvigheid) op het kruispunt A28 met de Drentsche Aa nabij de Punt ivm. het Nationaal 

Landschap en het Snelwegpanorama.  

 

Opmerking: Onder het laatste stukje ‘kwaliteit van stad en land behouden en versterken’ ook 

het ‘Snelwegpanorama’ langs de A28 noemen als gebied om rekening mee te houden. 

 

10; WADDENGEBIED 

 

Opmerking: De beschrijvingen in dit hoofdstuk van het Groninger kleilandschap met zijn 

wierden, maren, dijken en erfgoed zijn zo compleet, integraal en dermate enthousiast dat een 

volgende stap naar het aanwijzen van het binnendijkse gebied tot een Provinciaal Landschap 

‘Wierdenland’ volstrekt logisch lijkt. Als voorlopige, globale begrenzing van dat Provinciaal 

Landschap zou het binnendijkse deel van de kaart op pag. 38 kunnen dienen. 

 

Opmerking: In deze opgave komt een aantal keren de openheid van het (binnendijkse) 

Waddengebied aan de orde als waardevolle ‘kernkarakteristiek’. Zoals al eerder opgemerkt is 

de openheid onlosmakelijk verbonden met ‘fluuster en duuster’. Reden te meer om deze drie 

kernkarakteristieken in samenhang te behandelen in deze Visie en tevens, daar waar relevant,  

op te nemen in tekst en kaarten van het POV. 

 

Opmerking: Onder ‘onze inzet’; ‘Noordelijke dijkzone’ zou bij de tweede bullet moeten 

worden opgenomen dat het ‘revitaliseren van de kwelders’en bij de plannen voor de combinatie 

van de dijkversterking met natuurontwikkeling op de kwelders dient rekening te worden gehouden met 

het handhaven van de cultuurhistorische waarde (ontstaansgeschiedenis, verschijningsvorm en 

gebruik) van het fenomeen kwelder.  

Svp deze voorwaarden toevoegen ergens in de Omgevingsverordening. 

 

Opmerking: Onder ‘Onze inzet’; Waddenpolders en de Dollardpolders’ wordt het probleem 

van de leegstand en teloorgang van karakteristieke bebouwing genoemd.  

De majestueuze Groninger boerderijen zijn kenmerkend voor het Groninger landschap. In 

verband met onze (alom gedeelde) zorg over de toekomst van deze beeldbepalende gebouwen 
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zou de provincie haar (mede)verantwoordelijkheid (initiëren, stimuleren en faciliteren) wat 

duidelijker kunnen formuleren. Verwezen zou kunnen worden naar het initiatief om in 

samenwerking met overheden, betrokken organisaties te zoeken naar concrete mogelijkheden 

om dit probleem van de verpaupering van het landschap op te lossen. 

Voorstel is daarom om van dit onderwerp een apart tekstblok te maken. 

 

Opmerking: Onder ‘onze inzet’; ‘Marensysteem,’ zou hiervoor vooral karakteristieke 

Fivelgebied als voorbeeld moeten worden opgenomen. 

 

  

DEEL C; BELEID IN ELF PROVINCIALE BELANGEN 

 

 

11; RUIMTELIJKE KWALITEIT 

 

Onder ‘Stedelijk gebied en buitengebied’; 

Opmerking: ‘In het buitengebied zien wij, in verband met taken op het gebied van onder meer 

natuur, water, landschap en erfgoed, een grotere verantwoordelijkheid voor de provincie’: 

 

Onder 11.2; ‘Buitengebied’ staat vermeld: Wij willen de waarde van het buitengebied voor 

natuur en recreatie ontwikkelen en de landschappelijke kernkarakteristieken behouden en 

waar mogelijk versterken’.  

In dat verband wijzen wij op de wenselijkheid om daartoe ALLE kernkarakteristieken op 

dezelfde wijze en met dezelfde status te behandelen in teksten en kaarten van zowel de Visie 

als de POV (titel 2.2; Zorg voor ruimtelijke kwaliteit). Concreet doelen wij als voorbeeld op 

de kernkarakteristieken oude dijken en voormalige dijktracés met de bijbehorende 

doorbraakkolken en op de waarden ‘fluuster en duuster’ en openheid in het Oldambt.  

 

Onder 11.2.1; ‘Hergebruik vrijgekomen gebouwen in het Oldambt’; 

Opmerking: De majestueuze Groninger boerderijen zijn kenmerkend voor het Groninger 

landschap. In verband met onze (alom gedeelde) zorg over de toekomst van deze 

beeldbepalende gebouwen zou de provincie haar (mede)verantwoordelijkheid (initiëren, 

stimuleren en faciliteren) wat duidelijker kunnen formuleren. Verwezen zou kunnen worden 

naar het initiatief om in samenwerking met overheden, betrokken organisaties te zoeken naar 

concrete mogelijkheden om dit probleem van de verpaupering van het landschap op te lossen. 

Voorstel is daarom om van dit onderwerp  een apart tekstblok te maken. 

 

Onder 11.2.3; ’Woningbouw in bebouwingslinten in het buitengebied’; 

Opmerking: Toevoegen: Bij het nieuwbouwen dient ook rekening te worden gehouden met de 

eventueel aanwezige cultuurhistorische, aardkundige en archeologische waarden. 

Deze voorwaarde ook opnemen in de POV; titel 2.2; Zorg voor ruimtelijke kwaliteit, art. 2.8; 

Nieuwe agrarische bouwpercelen).  

 

Onder 11.2.5; ‘Reclamemasten’; 

Opmerking: “Dergelijke masten tasten de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde van dit 

gebied aanzienlijk aan”: Toevoegen “Vooral de waardevolle open gebieden zoals het Oldambt 

met zijn “snelwegpanorama” zijn zeer gevoelig voor dergelijke masten”.  

In de Omgevingsverordening (POV; titel 2.2; Zorg voor ruimtelijke kwaliteit, art. 2.10 

infrastructuur) moeten met name deze open gebieden worden benoemd. 
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Onder 11.2.6; ’Antennemasten’: zie de opmerking hiervoor mbt. reclamemasten. 

Idem de waardevolle open gebieden opnemen en benoemen in de POV; titel 2.2; Zorg voor 

ruimtelijke kwaliteit, aansluitend op art. 2.10 reclamemasten). 

 

12; AANTREKKELIJK  VESTIGINGSKLIMAAT 
 

Opmerking vooraf: In de meeste teksten ontbreken opmerkingen mbt. het rekening houden 

met landschappelijke, cultuurhistorische en aardkundige waarden. Concreet gaat het om de 

volgende deelparagrafen: 

 

Onder 12.1 “Bedrijventerreinen”: Van harte akkoord met het voorgestelde beleid dat het 

onwenselijk is om nog nieuwe plannen te ontwikkelen voor (zoekgebieden voor nieuwe) 

bedrijventerreinen. Toegevoegd zou kunnen worden dat bestaande plannen en\of terreinen 

met overcapaciteit heroverwogen zouden moeten worden (saneren).  

(Zie ook 12.1.4 “Visie op bedrijventerreinen”).  

 

Onder 12.1.1 “Lokale bedrijventerreinen”: Er dient niet alleen rekening te worden gehouden 

met milieuknelpunten en –hinder, maar ook met de aanwezige landschappelijke, 

cultuurhistorische en aardkundige waarden.  

Svp toevoegen van deze randvoorwaarden in de Omgevingsvisie en opnemen in de POV; titel 

Vestigingslocaties voor bedrijvigheid; art. 2.17; Bedrijventerreinen. 

 

Onder 12.3 “Visie op de detailhandel”: Aan het rijtje met bullets toevoegen: “rekening 

houden met landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden”.  

Svp toevoegen van deze randvoorwaarden in de Omgevingsvisie en opnemen in de POV; titel 

2.6; Vestigingslocaties voor detailhandel; art. 2.19 Voorwaarden voor nieuwvestiging en 

uitbreiding van detailhandel. 

 

Onder 12.3.1 “Perifere detailhandel”: Nieuwe ontwikkelingen moeten passen binnen een 

toekomstvisie van de nieuw te vormen gemeenten”: toevoegen:  “waarbij rekening wordt 

gehouden met de landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en aardkundige 

waarden”.  

Svp toevoegen van deze randvoorwaarden in de Omgevingsvisie en opnemen in de POV; titel 

2.6; Vestigingslocaties voor detailhandel; art. 2.19 Voorwaarden voor nieuwvestiging en 

uitbreiding van detailhandel. 

. 

 

Onder 12.5 “Recreatie en toerisme”: bij tweede bullet: Beperkt ruimte bieden aan de 

uitbreiding van recreatiewoningen”: Wij zijn van mening dat “vol is vol” en ons (open) 

Groninger landschap kan niet meer verdragen.  

Svp wat steviger formuleren dan “beperkt ruimte bieden”, want wat is “beperkt”?  

 

Onder 12.5.2 “Basistoervaart”: De vaarverbinding van het Oldambtmeer naar het Groninger 

vaarcircuit mag dan wel belangrijk gevonden worden, maar wij vinden de uitvoering van de 

nieuwe verbinding weinig “Gronings” met zijn versteende, natuuronvriendelijke en 

ontoegankelijke oevers. Een betere inpassing / uitvoering ware in dit gebied gewenst!   

 

Onder 12.5.3 “Recreatiewoningen”: Aanvullend aan de tweede bullet toevoegen: “waarbij 

rekening wordt gehouden met de landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en 

aardkundige waarden”.  
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Deze voorwaarde ook opnemen in de Omgevingsverordening, titel 2.9 Recreatieve 

ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

Onder 12.5.4 “Uitbreiding kampeerterreinen”: “mits voldoende rekening wordt gehouden met 

aanwezige natuur- en landschapswaarden”.  

Toevoegen: “en het handhaven van “fluuster en duuster”.  

Svp toevoegen van deze randvoorwaarden in de Omgevingsvisie en opnemen in de POV; titel 

2.9 Recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

13; RUIMTE VOOR DUURZAME ENERGIE 
 

Onder 13.2.1 ‘Zonne-energie in zonneparken’: Akkoord met het beleid om zonneparken 

zoveel mogelijk uit het landelijk gebied te weren, maar hoe denkt u zonneparken 

landschappelijk zorgvuldig in te passen? Benut eerst alle platte daken van 

(overheids)gebouwen, instellingen, bedrijven, kantoren e.d. om daar zonnepanelen op te 

leggen. 

Overigens zou in het landelijk gebied wellicht ook gezocht kunnen worden naar de 

combinatie met asbestsanering op (grote) boerenschuren (zie opmerking elders). 

 

Onder 13.2.2 ‘Vergistingsinstallaties (voor biomassa en mest’:  Als aan de onder de 

genoemde voorwaarden is voldaan, worden de installaties als agrarische bebouwing 

beschouwd. In dat geval dienen ze ook landschappelijk ingepast te worden, maar dan dient er 

ook rekening worden gehouden met de landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische 

en aardkundige waarden. Svp toevoegen. Tevens dient deze opmerking opgenomen te worden 

in de Omgevingsverordening titel 2.8 Agrarische ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

Onder 13.2.3 ‘Windenergie op land’: In 2020 dient in Groningen maximaal 855,5 MW te zijn 

geplaatst. Er wordt gekozen voor drie grootschalige windparken. De mogelijkheid voor het 

creëren van een heroverweging voor een nieuw windpark na afloop van de exploitatietermijn 

wordt open gehouden door de nieuwe windparken tijdelijk te bestemmen. 

Wij achten dit in strijd met de  onder 3. Visiedeel; “Groningen in 2040” geformuleerde 

verwachting dat windturbines naar zee worden verplaatst. Naar onze mening dient u daarom 

nergens in deze Omgevingsvisie de verwachting te wekken dat er nog ergens, waar dan ook, 

op land de bouw van nieuwe windturbines mogelijk zal zijn.  

Sterker nog: U dient een formulering op te nemen dat u zo snel mogelijk over zult gaan om 

bestaande windturbines af te breken na de verplichte contracttermijn (20 jaar?). 

 

Onder 13.2.4 ‘Offshore windparken’:  Voor de duidelijkheid zou achter de zinsnede 

‘realiseren van parken ver boven de Wadden’ moeten worden toegevoegd dat dit ‘ruim aan de 

andere kant van de horizon’ zal moeten daarbij er van uitgaande dat de nieuw te bouwen 

windturbines een tiphoogte zullen hebben van 200 m. die van zeer grote afstand zichtbaar 

zullen zijn door vooral hun kermisverlichting. 

 

14; VITALE LANDBOUW 

 

Opmerking: In de tweede alinea van de inleiding komt de aandacht voor ons cultureel erfgoed 

aan de orde en in het bijzonder de bijdrage die de karakteristieke bebouwing levert aan de 

identiteit van ons landschap. 

In dat verband zou ook hier iets gezegd kunnen worden over de leegstand en het verval van de 

karakteristieke boerderijen in vooral het Oldambt 
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Want (vooral) de majestueuze Groninger boerderijen zijn kenmerkend voor het Groninger 

landschap.  

In verband met onze (alom gedeelde) zorg over de toekomst van deze beeldbepalende 

gebouwen zou in deze tekst wat creatiever en offensiever kunnen worden geformuleerd wat 

de taak en verantwoordelijkheid van de provincie in deze is om samen met een aantal 

betrokken overheden, organisaties en instellingen te zoeken naar concrete mogelijkheden om 

dit probleem op te lossen (zie ook de elders gemaakte opmerkingen). 

Voorstel is daarom om dit onderwerp als apart tekstblok toe te voegen onder 14. ‘Vitale 

landbouw’.  

 

14.1.4 ’Agrarische bebouwing en mestopslag buiten bouwpercelen’; 

Opmerking: Bij deze ontwikkelingsmogelijkheid dient, als het gaat om de inpassing in het 

landschap, te worden toegevoegd: ‘rekening houdend met cultuurhistorische, aardkundige en 

archeologische waarden’.  

Deze voorwaarde dient ook bij de relevante paragrafen te worden opgenomen in de POV; titel 

2.8 Agrarische ontwikkelingsmogelijkheden (zie de bij de POV gemaakte opmerkingen). 

 

15; BESCHERMEN LANDSCHAP EN CULTUREEL ERFGOED 
 

Kaart 3 ‘Landschap’(pag. 57):  

Opmerking-1: Mocht er worden besloten om het ‘Wierdenland’ als Provinciaal Landschap op 

te nemen en om het deel ter weerszijden van de A7 tussen Winschoten en Badnieuweschans 

aan te wijzen als ‘Snelwegpanorama’, dan deze twee gebieden onder de drie overige blokjes 

op de kaart als aparte categorie opnemen. 

 

Opmerking-2: (Restanten van) dijkdoorbraakkolken in het Oldambt (en indien aanwezig in de 

jonge kleipolders van het Hoogeland) ivm de landschappelijke-, cultuurhistorische- en 

natuurwaarden opnemen op kaart 3 ‘Landschap’. (PS: de pingo’s staan er ook op en dan moet 

het met de kolken ook kunnen.) 

Dit dan ook in de tekst van de POV; titel 2.13, Bescherming landschap en 

kernkarakteristieken in het rijtje na het Nationaal Landschap Middag-Humsterland en 

Nationaal Landschap Drentsche Aa  opnemen. Tevens deze gebieden dan op kaart 7 

‘Landschap’ van de POV opnemen. 

 

Onder de inleiding: “Gemeenten dragen zorg voor het landschap op het lokale schaalniveau”.  

Vraag: Wat betekent dat concreet? Svp uitwerken in de Omgevingsverordening ergens onder 

titel 2.13 Bescherming landschap en kernkarakteristieken. 

Opm.: Veel zal hierbij ook afhangen van de opzet, inhoud en beleidsstatus van de te 

ontwikkelen “Kwaliteitsgids landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit”.  

De Kwaliteitsgids moet meer dan alleen “inspiratie voor een goed ontwerp” bieden.  

De gids zou wat ons betreft als redelijk hard (beleids)document moeten worden gezien 

waarbij de geformuleerde uitgangspunten als basisvoorwaarden zouden moeten gelden mbt. 

het omgaan met landschap, cultuurhistorie, archeologie aardkundige waarden en ruimtelijke 

kwaliteit. Het moet meer zijn dan een (vrijblijvend) advies en handleiding!  

 

Onder 15.1 “Samenhangende landschapsstructuur van zeven deelgebieden”:  

Opmerking bij ‘Wierdenland en Waddenkust”: Mocht er worden besloten om het 

‘Wierdenland’ als Provinciaal Landschap op te nemen, dan dit tekstblokje splitsen en een 

nieuw blok ‘Wierdenland ook toevoegen na 15.2.2. Nationaal Landschap Drentse Aa.  
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Idem dan verwerken in de teksten van de POV onder titel 2.13, Bescherming landschap en 

kernkarakteristieken en op kaart 3; Landschap van de POV. 

 

Onder 15.1.1 “Wierdenland en Waddengebied”: Zie de opmerking hierboven. 

Opmerking: Overigens verwijzen wij naar de behandeling en de gemaakte afspraken tijdens 

de discussie in de Statencommissie O en M. d.d. 18 februari 2015 mbt. het agendapunt 

“Wierden en Waarden – de toekomst van de Groninger Waddenregio”.  

Bij de behandeling van dit punt zegde de gedeputeerde toe dat aanbevelingen voor o.a. een 

betere integrale bescherming van het noordelijk kleigebied (van Lauwerszee tot Dollard tou”) 

in  de Omgevingsvisie zullen worden opgenomen. 

 

PM: Onlangs heeft een gesprek met de gedeputeerde Staghouwer mede namens gedeputeerde 

Gräper plaatsgevonden waarbij werd afgesproken dat de mogelijkheden zullen worden 

onderzocht tot een eventuele aanwijzing van het ‘droge’ deel van de Waddenregio tot een 

Provinciaal Landschap ‘Wierdenland’. 

 

Bij de bullets zou ook “fluuster en duuster” in met name de noordelijke kustzone (Hoogeland) 

moeten worden opgenomen. 

 

Onder 15.1.2 “Oldambt”:  

Opmerking: Wij missen hier een bullet met de voor dit gebied zo belangrijke kernkwaliteiten 

“fluuster en duuster”. 

Ook missen wij een aparte bullet mbt. het “aardkundig reliëf”(schiereiland van Winschoten)’ 

Omdat hier onder de laatste bullet de kolken worden genoemd als kernkarakteristiek, dienen 

deze ook op kaart 3, ‘Landschap’ te worden opgenomen. En dezelfde opmerking geldt voor 

de dijken:  Het hier wel noemen en prominent op kaart 3 ‘Landschap’ vermelden, betekent bij 

een consequente benadering dat ze ook op de POV-kaart-7 ‘Landschap’ moeten worden 

opgenomen. 

  

Onder 15.2 “Bescherming kernkarakteristieken”:  

Opmerking: punt 2, duisternis en stilte wordt hierna niet als apart onderwerpje uitgewerkt. 

Waarom niet? Lijkt inconsequent (zie eerdere opmerkingen). Alsnog opnemen na 15.2.1 

“Openheid en beslotenheid”.  

-Bij punt 1 zouden nog kunnen worden toegevoegd als voorbeeld: ‘vergezichten en ruimte’. 

-Bij punt 4 zouden nog kunnen worden toegevoegd als voorbeeld: ‘(karakteristieke) 

ontginningsstructuren’. 

-Bij punt 7 zou nog kunnen worden toegevoegd als voorbeeld: het ‘militair erfgoed’ omdat 

dat wel op de kaart staat aangegeven.  

Tevens dienen deze opmerkingen, daar waar relevant, opgenomen te worden in de 

Omgevingsverordening onder titel 2.13, Bescherming landschap en kernkarakteristieken en 

op kaart 3; Landschap van de POV. 

 

Onder 15.2.3 “Water, wegen en verkaveling”:  

Opmerking: Bij de eerste bullet: het Fivelgebied zou daarbij als voorbeeld kunnen dienen. 

Vraag: Betreft het stuk (tweede alinea) mbt. de in de Omgevingsverordening opgenomen 

specifieke regels alleen Middag Humsterland of is dit algemeen geldend? Zo ja; dan “Middag-

Humsterland” weglaten. 
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Onder 15.2.4, ‘Wierden, essen, dijken’; 

Opmerking: ook hier de opmerking dat als dijken, dijktracés en kolken als provinciaal 

belangrijke kernkwaliteiten worden genoemd, ze ook op het relevante kaartmateriaal terug te 

moeten vinden zijn en niet alleen op kaart 3 (pag. 57) van de Omgevingsvisie. 

 

Onder 15.2.6 “Gebouwd erfgoed en archeologie”:  

Suggestie: Misschien moet dit rijtje worden aangevuld met ook ander, juist voor Groningen 

belangrijk (gebouwd) erfgoed zoals het waterstaatkundig en militair erfgoed en de dijken. 

 

Onder 15.3,  ‘Cultureel Erfgoed’; 

Opmerking: Prima en integraal stuk! 

 

Onder 15.4 “Ontwikkeling Landschap”: 

Opmerking: Bij “ontwikkeling landschapsstructuur” zou bij de aanpak en werkwijze de uit de 

Belvedère-nota afkomstige term “Behoud door ontwikkeling” kunnen worden toegevoegd om 

daarmee aan te geven dat het mbt de te beschermen gebieden niet de bedoeling om het gebied 

“op slot” te zetten. 

 

Opmerking: Bij “Landschapscompensatie”: Er zou aan toegevoegd kunnen worden dat 

compensatie ‘een bijdrage moet leveren aan de verbetering van landschap, cultuurhistorische 

waarde en de ruimtelijke kwaliteit en daarmee aan de leefbaarheid van het gebied’.  

 

Voorstel-1: Toevoegen van de volgende extra beleidscategorieën na 15.5.2 : 

Wij pleiten voor het opnemen als Provinciaal Landschap van het gehele droge Waddengebied 

van “Lauwerszee tot Dollard tou” als gebied dat integraal behandeld, zorgvuldig ontwikkeld 

en beschermd dient te worden als ware het één Werelderfgoedgebied.  

Die bescherming en zorgvuldige ontwikkeling zou naar onze mening kunnen gebeuren onder 

het Belvedère-motto “Behoud door ontwikkeling”.  

Mocht er worden besloten om dit ‘Wierdenland’ als Provinciaal Landschap op te nemen, dan 

dit ‘Wierdenland’ opnemen in in de teksten van de POV onder titel 2.13, Bescherming 

landschap en kernkarakteristieken en op kaart 3; Landschap van de POV. 

 (zie voor pleidooi ook elders). 

Overigens verwijzen wij naar de behandeling en de gemaakte afspraken tijdens de discussie in 

de Statencommissie O en M. d.d. 18 februari 2015 mbt. het agendapunt “Wierden en Waarden 

– de toekomst van de Groninger Waddenregio”.  

Bij de behandeling van dit punt zegde de gedeputeerde toe dat aanbevelingen voor o.a. een 

betere integrale bescherming van het noordelijk kleigebied (van Lauwerszee tot Dollard tou”) 

in  de Omgevingsvisie zullen worden opgenomen. 

 

Voorstel-2: Idem toevoegen van de volgende extra beleidscategorie na 15.5.2): 

Het gebied langs de A7 tussen Knooppunt Zuidbroek en Nieuweschans heeft (nog) fraaie 

vergezichten die open dienen te blijven en van opgaande begroeiing, bouwwerken en 

bouwsels te worden gevrijwaard.  

Mocht er worden besloten om het deel ter weerszijden van de A7 tussen Winschoten en 

Badnieuweschans aan te wijzen als ‘Snelwegpanorama’, dan dit gebied opnemen in de 

relevante teksten en kaarten van de Omgevingsvisie en de POV (zie voor pleidooi ook elders). 
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16; VERGROTEN BIODIVERSITEIT 
 

Op kaart 4, ‘Natuur’(pag. 64);  

Opmerking: Er staat een aantal indicatieve ecologische verbindingszones aangegeven in bijv. 

de zone langs het de Westerwoldsche Aa (tussen Winschoten en Nieuweschans) van de 

Pekela’s naar de N7 en die langs de weg Scheemda – Nieuwolda). Beide zone’s kunnen bij 

gebruik van hoogopgaande begroeiing de openheid van het Oldambt aantasten.  

Svp. opnemen in de Omgevingsverordening ergens onder titel 2.12; Bescherming van natuur 

en bos.  

 

Algemene opmerking vooraf bij de teksten in dit hoofdstuk:  

Ook in de meeste teksten in dit hoofdstuk ‘Biodiversiteit’ ontbreken opmerkingen / 

voorwaarden mbt. het rekening houden met landschappelijke, cultuurhistorische, 

archeologische en aardkundige waarden. Deze voorwaarde zou standaard moeten worden 

opgenomen in alle teksten in de Omgevingsvisie en in de POV onder titel 2.12; Bescherming 

van natuur en bos bij alle ontwikkelingen / werkzaamheden. Concreet gaat het om de 

volgende deelparagrafen: 

 

Onder 16.1.3 “NNN-beheergebieden”: “een aangepast agrarisch beheer wordt gestimuleerd 

gericht op behoud en versterking van aanwezige natuurwaarden”.  

Opmerking: Hier hoort natuurlijk ook het rekening houden met de landschappelijke, 

cultuurhistorische, aardkundige en archeologische waarden bij. Svp toevoegen.  

Tevens dient deze opmerking opgenomen te worden in de Omgevingsverordening en de POV 

onder titel 2.12; Bescherming van natuur en bos. 

 

PS: wordt het geen tijd om het omgaan met de bescherming van deze genoemde waarden  

op te nemen in een aan te passen en uit te breiden “Regeling Agrarisch Natuurbeheer” tot 

een “Regeling Agrarisch natuur en cultuurhistorisch landschaps- beheer” o.i.d.?  

 

Onder 16.1.4 “Verbindingszones”:  

Opmerking: Bij het inrichten van alle typen verbindingszones dient ook rekening te worden 

gehouden met de landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en aardkundige 

waarden. Vooral het handhaven van de openheid, waardevolle doorzichten e.d.is daarbij van 

groot belang (zie ook de opmerking hierboven). Tevens dienen deze opmerkingen opgenomen 

te worden in de Omgevingsverordening en de POV onder titel 2.12; Bescherming van natuur 

en bos. 

 

Onder 16.1.4.1.2 “Ecologische verbindingszone’s indicatief”:  

Zie de opmerkingen mbt de aantasting van de openheid in en rond het Oldambt hierboven 

onder punt 16.1.4, ‘Verbindingszones’.  

Tevens dient deze opmerkingen opgenomen te worden in de Omgevingsverordening en de 

POV. 

 

Onder 16.1.4 “Waddengebied”:  

Opmerking: Wij pleiten al eerder voor het opnemen van het gehele Waddengebied (zee + land 

+ dijkzone) ‘van Lauwerszee tot Dollard tou’ als gebied dat integraal behandeld, zorgvuldig 

ontwikkeld en beschermd dient te worden als ware het één Werelderfgoedgebied. Die 

bescherming en zorgvuldige ontwikkeling zou naar onze mening kunnen gebeuren onder het 

Belvedère-motto “Behoud door ontwikkeling”. Voorgestelde naam: “Wadddenregio” met een 

in drieën gesplitste behandeling in deelgebieden: nat, droog en een overgangszone (dijkdeel). 
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Overigens verwijzen wij naar de afspraken die zijn gemaakt met de Gedeputeerde tijdens de 

behandeling van het agendapunt “Wierden en Waarden – de toekomst van de Groninger 

Waddenregio” (auteur Ingrid Mortiers) in de Statencommissie O en M. d.d. 18 februari 2015  

Bij de behandeling van dit punt zegde de gedeputeerde toe dat aanbevelingen voor o.a. een 

betere integrale bescherming van het gehele noordelijk kleigebied (‘van Lauwerszee tot 

Dollard tou’) in  de Omgevingsvisie en de POV zullen worden opgenomen. 

 

PM: Onlangs heeft een gesprek met de gedeputeerde Staghouwer mede namens gedeputeerde 

Gräper plaatsgevonden waarbij werd afgesproken dat de mogelijkheden zullen worden 

onderzocht tot een eventuele aanwijzing van het ‘droge’ deel van de Waddenregio tot een 

Provinciaal Landschap ‘Wierdenland’. 

 

Onder 16.2 “Natuurwaarden buiten Natuurnetwerk Nederland”: mbt de groenblauwe 

dooradering:  

Zie ook de opmerkingen hierboven onder punt 16.1.4. ‘Verbindingszones’ mbt. het rekening 

houden met de landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden.  

PS: En ook hier de opmerking of het geen tijd wordt om het omgaan met de bescherming 

van deze waarden  op te nemen in een aan te passen en uit te breiden “Regeling Agrarisch 

Natuurbeheer” tot een “Regeling Agrarisch natuur en cultuurhistorisch landschaps- 

beheer” o.i.d.?   

 

Onder 16.2.5 “Groen/Blauwe dooradering”:  

Zie de gemaakte opmerkingen hiervoor mbt. het rekening houden met de landschappelijke, 

cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden. 

Als kansrijk voorbeeld zouden een aanpak van de (oorspronkelijke) Fivelboezem en het 

Marenproject in Noord Groningen wellicht genoemd kunnen worden. 

PS: En nogmaals  de opmerking of het geen tijd wordt om het omgaan met de bescherming 

van deze waarden  op te nemen in een aan te passen en uit te breiden “Regeling Agrarisch 

Natuurbeheer” tot een “Regeling Agrarisch natuur en cultuurhistorisch landschaps- 

beheer” o.i.d.?   

 

Onder 16.3.1 “Verdroging”:  

Opmerking: Bij het aanleggen van hydrologische bufferzone’s zal er uiteraard ook rekening 

moeten worden gehouden met de landschappelijke, cultuurhistorische, aardkundige en 

archeologische waarden. Vooral het handhaven van de openheid, waardevolle doorzichten 

e.d. is daarbij van groot belang.  

Tevens dienen deze opmerkingen, daar waar relevant opgenomen te worden in de 

Omgevingsverordening onder titel 2.12; Bescherming van natuur en bos. 

 . 

 

Onder 16.5 “Natuurcompensatie”: Bij een ingreep is aantasting van specifieke 

landschapskenmerking niet toegestaan. Toegevoegd dient te worden: “en cultuurhistorische, 

aardkundige waarden en archeologische ”. Vooral het handhaven van de openheid, 

waardevolle doorzichten e.d.is daarbij van groot belang. 

Tevens dient deze opmerkingen opgenomen te worden in de Omgevingsverordening onder 

titel 2.12; Bescherming van natuur en bos. 
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-Bij de eerste bullet toevoegen aan natuur- en landschapswaarden: “cultuurhistorische, 

aardkundige en archeologische waarden” Vooral het handhaven van de openheid, waardevolle 

doorzichten e.d.is daarbij van groot belang.  

-Bij de derde bullet: Bij het compenseren van schade aan natuur- en landschapswaarden: 

Toevoegen: “cultuurhistorische, aardkundige en archeologische waarden.  

 

Onder 16.5; Bij “Bescherming van de natuur- en landschapswaarden in het agrarisch gebied”:  

Toevoegen aan de landschapskenmerken: de cultuurhistorische, aardkundige en 

archeologische waarden. Vooral het handhaven van de openheid, rust en ruimte, waardevolle 

doorzichten e.d.is daarbij van groot belang. 

Tevens dient deze opmerkingen, daar waar relevant, opgenomen te worden in de 

Omgevingsverordening onder titel 2.12; Bescherming van natuur en bos. 

 

Bij “landschapscompensatie”: “Deze dient te worden vastgelegd in de regelgeving in de 

Omgevingsvisie. De ambitie is om nader beleid en regels vast te stellen voor compensatie van 

landschap en natuur’ 

Opmerking: Wij juichen dat van harte toe, maar maken u er op attent dat aan dit rijtje ook de 

cultuurhistorische, aardkundige en archeologische waarden moeten worden toegevoegd. 

Vooral het handhaven van de openheid, “fluuster en duuster”, waardevolle doorzichten e.d. is 

daarbij van groot belang.  

Tevens dient deze opmerkingen, daar waar relevant,  opgenomen te worden in de 

Omgevingsverordening en de POV onder titel 2.12; Bescherming van natuur en bos. 

 

Onder 16.7 “Recreatief medegebruik natuur”: ‘Er wordt rekening gehouden met de 

verstoringsgevoeligheid en kwetsbaarheid van de natuur’. 

Opmerking: Wij merken op dat ook (juist) archeologische en aardkundige waarden zeer 

kwetsbaar zijn voor verstoring door recreanten (vernieling, aantasting) en dat openheid, 

“fluuster en duuster” eveneens bescherming behoeven.  

 

17; WATERVEILIGHEID 
 

Vooraf: Bij alle voorstellen voor de zoektocht naar slimmere combinaties van functies 

rondom de zeedijken in dit hoofdstuk dienen ook mogelijke maatregelen voor vismigratie 

(overgang en verbinding zoet – zout) te worden meegenomen. 

 

Onder 17.1 ‘Kustverdediging’: Bij een andere manier van kijken naar de dijk dient niet alleen 

het gebied van huidige Werelderfgoed (natte deel) te worden betrokken, maar ook de brede 

strook binnendijks gebied zoals aangegeven op de kaart 5, ‘Water’ op pag. 71.  

 

Onder 17.1.2, ‘Noordelijke kust’ en 17.1.4 ‘Dollarddijk’: Bij plannen voor de combinatie van 

de dijkversterking met toegankelijkheid van en natuurontwikkeling op de kwelders dient 

rekening te worden gehouden met het handhaven en beschermen van de cultuurhistorische 

waarde (ontstaansgeschiedenis, verschijningsvorm en gebruik) van het fenomeen kwelder.  

Svp. deze voorwaarden toevoegen in de Omgevingsverordening onder titel 2.7; Veiligheid en 

bescherming van het milieu. 

 

Onder 17.2.2 ‘Waterberging’ en ‘(Nood)bergingsgebieden’: Bij de aanwijzing, inrichting, het 

beheer en het gebruik van de in deze paragraaf genoemde waterbergingsgebieden en 

noodbergingsgebieden dient rekening te worden gehouden met de landschappelijke, 

cultuurhistorische, aardkundige en archeologische waarden. Vooral het handhaven van de 
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openheid, waardevolle doorzichten e.d.is daarbij van groot belang. Zie ook elders gemaakte 

opmerkingen mbt. het gebied tussen de A7 en de Westerwoldse Aa en de (landschappelijke) 

gevolgen van de verbetering van de spoorlijn Groningen – Bremen.  

Deze voorwaarden dienen ook te worden opgenomen in de Omgevingsverordening onder titel 

2.7; Veiligheid en bescherming van het milieu. 

 

18; SCHOON EN VOLDOENDE WATER 

 

Onder 18.2.4, ‘Gebieden met verbod op fysische bodemaantasting’; 

Opmerking: Het valt op dat op de POV-kaart onder deze legenda-eenheid alleen in 

Westerwolde de es van Onstwedde en een gebied bij Sellingen als verbodsgebied staan 

aangegeven. Er zijn toch meer belangrijke en te beschermen ijstijdrelicten en andere 

geologische en geomorfologische waarden aanwezig die op de kaart als te beschermen zouden 

moeten staan? Bijv. een aantal in Westerwolde, Haren en de gasten in het Zuidelijk 

Westerkwartier en in het Oldambt delen van Blauwestad.  

(Zie de kaart  ‘Landschap’ bij de Omgevingsvisie waar meer gebieden op staan.) 

 

19; BEREIKBAARHEID 
 

Kaart 6; ‘Mobiliteit’, (pag. 78):  

Opmerking: Hier staat het gereserveerd tracé spoorverbinding Groningen – Nieuweschans – 

Bremen wel op de kaart vermeld. Svp ook opnemen op andere relevante kaarten (zie 

opmerkingen aldaar). 

 

Onder 19.2.1.1 “Gereserveerd voor tracé spoorverbinding”:  

Opmerking: zie eerder gemaakte opmerkingen  hiervoor mbt ons bezwaar tegen de mogelijke 

aantasting van de waardevolle openheid in het deel Winschoten – Nieuweschans door evt. 

hoog aan te leggen viaducten over de spoorlijn. Verbindingen / kruisingen met wegen dienen 

onder de spoorlijn door te worden aangelegd. Voorwaarden opnemen in de POV’ titel 2.10 

Infrastructuur) 

PS: Het wegdeel tussen knooppunt Zuidbroek – Nieuweschans zou ook in aanmerking komen 

als “Snelwegpanorama” ivm de waardevolle openheid en vergezichten. 

 

Onder 19.3.1, ‘Fietsroutes Plus / fietsinfrastructuur’; 

Opmerking: Bij de planning (tracé)  en uitvoering van alle voorgestelde routes dient rekening 

te worden gehouden met de landschappelijke, cultuurhistorische, aardkundige en 

archeologische waarden. (PS: zie de gemaakte ‘vergissing’ bij de plannen voor de 

‘verbetering’ van het fietspad Stadsweg Groningen – ten Boer) zonder dat daar met de 

cultuurhistorische en archeologische warden rekening is gehouden. 

Daar waar relevant ergens opnemen in de POV. 

 

Onder 19.6.2 ‘Kleine luchtvaartterreinen’:  

Opmerking: Bij evt. uitbreiding van of oprichten van gebouwen op het luchtvaartterrein 

Oostwold dient er rekening mee te worden gehouden dat dit vliegveld in een van de grootste 

en meest waardevolle open landschappen van Nederland ligt. Aantasting van die openheid 

dient dan ook te worden voorkomen. 

Voorwaarden svp opnemen in de POV. 
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20; TEGENGAAN MILIEUHINDER 

 

Onder 20.2.5, ‘Stilte’ en 20.2.6, ‘Duisternis’; 

Opmerking: Zie eerder gemaakte opmerkingen, maar hier nogmaals ons pleidooi om de 

waarden openheid, fluuster en duuster integraal, onlosmakelijk en in samenhang met elkaar 

op te nemen voor alle daartoe in aanmerking komende grootschalige open gebieden. 

Concreet betekent het dus dat behalve de al op kaart vermelde buitendijkse’ gebieden ook het 

Oldambt en de jonge kleipolders op het Hoogeland moeten worden opgenomen.   
 

Kaart 8, ‘Milieu’; (pag. 89):  

Opmerking: Het Oldambt en de noordelijke kustzone (met name de jongste polders van het 

Hoogeland) ook opnemen als aandachtsgebied duister en stilte (“fluuster en duuster”)  

 

Onder 20.2 ‘Mens en leefomgeving’:  

Opmerking: Onder dit hoofdstuk zou naar onze mening een extra paragraaf 

“Asbestsanering” moeten worden toegevoegd. 

(Het steeds meer vrijkomen van) asbest is een van de grootste (dreigende) milieuproblemen. 

Het probleem speelt vooral op grote boerenschuren. Sanering zou hier heel goed kunnen 

plaatsvinden in combinatie met de aanleg van zonnepanelen. 

Naar onze mening is dit een verantwoordelijkheid van de provincie om deze activiteit te 

initiëren, stimuleren en te coördineren. 

Samenwerking zou gezocht kunnen worden met de activiteiten in het kader van de verbetering 

van de leefbaarheid uit het aardbevingsdossier. 

 

Onder 20.2.2 ‘Geur’: Naar onze mening mag aan het voorbeeld Farmsum  ook wel de 

varkenshouderij “Knorresteijn” in de Reiderwolderpolder worden toegevoegd. 

De doordringende geur verpest het (fiets)genot in een groot deel van het Oldambt en is 

daardoor zeer nadelig voor toerisme en recreatie. 

 

Onder 20.2.5 ‘Stilte’: Aan de drie genoemde gebieden Lauwersmeer, Waddenzee en Oevers 

Schildmeer en aan de twee genoemde gebieden Westerwolde en Winsum moeten naar onze 

mening het Oldambt en de jongste polders van het Hoogeland worden toegevoegd.  

Het Oldambt wordt immers steeds vaker als typisch “fluuster en duuster”- gebied benoemd. 

Het bevreemdt ons daarom dat deze gebieden niet zijn opgenomen in de Omgevingsvisie en 

de POV. Alsnog doen svp.  

Overigens zijn duisternis en stilte kernkarakteristieken die bij uitstek op het Oldambt van 

toepassing zijn! Niet voor niets wordt er jaarlijks de ‘Nacht van de Nacht-wandeling’ in dit 

gebied gehouden!  

En hetzelfde geldt voor de jongste polders van het Hoogeland. 

 

Onder 20.2.6 ‘Duisternis’: Zie opmerkingen hiervoor mbt. ‘stilte’.  

Het zou goed zijn als concrete maatregelen worden getroffen voor het voorkómen van de 

lichtvervuiling door (nieuwe) ligboxenstallen. Vooral de lichtvervuiling door de ‘lichtkoepels’ 

op de daknokken behoeft aandacht. Probleem svp concreet opnemen in de 

Omgevingsverordening onder de titel 2.7; Veiligheid en bescherming van het milieu, art. 2.25 

Stilte en duisternis. 

 

21 ; GEBRUIK VAN DE ONDERGROND 

 

Geen opmerkingen 
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BIJLAGEN 

 

BIJLAGE 2; KAARTEN OMGEVINGSVISIE 
 

Kaart 1 ‘Ruimte’ (idem op pag. 43): Vraag: dient op de kaart en de legenda geen aanduiding 

te worden opgenomen mbt. de gedachte railverbinding Groningen – Duitsland? Vooral het 

tracédeel Knooppunt Zuidbroek – Nieuweschans heeft onze zorg ivm. de aan te tasten 

openheid!  

Daarom ook op kaart de aanduiding “snelwegpanorama” opnemen. 

 

De aanduiding “windenergie op land” gedeelte ten zuiden van Delfzijl dringt wel erg ver het 

Oldambt in richting Nieuwolda!  

 

Kaart 3 ‘Landschap’ (idem op pag. 57):  

Indien akkoord dan in de legenda onder “Overig” het aan te wijzen “snelwegpanorama” 

(langs de A7 Knooppunt Zuidbroek – Nieuweschans) opnemen. Eveneens aangeven op kaart 

3; Landschap. 

 

Indien akkoord, dan het Provinciaal Landschap ‘Wierdenland’ op de kaart opnemen en aan 

het legenda-rijtje Drentsche Aa en Middag-Humsterland toevoegen. 

 

(Restanten van) dijkdoorbraakkolken in het Oldambt en (evt. het Hoogeland) ivm hun 

landschappelijke-, cultuurhistorische en natuurwaarden) opnemen op kaart 3; Landschap.  

PS: de pingo’s staan er ook op! 

 

Overigens ontbreekt een deel van het “open gebied” op kaart 3. Het gaat om  

het gebied ten oosten van de N33 en ten noorden van de A7 en het gebied ten westen van de 

provinciale weg Vlagtwedde- Winschoten. Beide gebieden maken deel uit van het “Oldambt”.  

 

De ‘fluuster en duuster’-gebieden zouden evenals de open gebieden ook op de kaart 3 

‘Landschap’ moeten worden als waardevolle en te beschermen kernkarakteristiek. 

 

Bij de karakteristieke wegen / dijken ontbreekt de Stadsweg tussen Groningen en ten Boer. 

 

Kaart 4 ‘Natuur’ (idem op pag. 64);  

Er staat een aantal indicatieve ecologische verbindingszones aangegeven die verder niet meer 

in de teksten aan de orde komen. Bijv. de zone langs het Winschoterdiep (tussen Winschoten 

en Nieuweschans, van de Pekela’s naar de de N7 en die langs de weg Scheemda – 

Nieuwolda).  

Svp uitwerken in de teksten. 

 

Het op de kaart gebied aangegeven als “Waddengebied” (is nat en droog): Titel wijzigen in 

“Waddenregio”.  
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Kaart 5 ‘Water’ (idem op pag. 71);   

Het gebied bij Blauwestad ivm het reliëf (aardkundige waarden) opnemen op de kaart als 

‘Gebied met verbod op fysische bodemaantasting’. 

PS: misschien zijn er wel meer gebieden in Groningen (Westerwolde, Westerkwartier 

(gasten)? 

 

Zie ook de in de tekst gemaakte opmerking over het noodbergingsgebied tussen de A7 / 

Westerwoldsche Aa en de (te verbeteren) spoorlijn tussen Winschoten en Nieuweschans. 

 

Kaart 6 ‘Mobiliteit’ (idem op pag. 79):  

Hier staat het gereserveerd tracé spoorverbinding Groningen – Nieuweschans – Bremen wél 

op de kaart vermeld. Svp. ook opnemen op andere relevante kaarten (zie opmerkingen aldaar). 

 

Kaart 7 ‘Functiekaart waterwegen’ (idem op pag. 84):  

Geen opmerkingen 

 

Kaart 8 ‘Milieu’ (idem op pag. 89): 

Waarom zijn  Westerwolde en Middag-Humsterland wel opgenomen als aandachtsgebied 

duisternis en stilte en blijft het daarbij? Omdat de kernkarakteristieken ‘fluuster en duuster’ in 

samenhang met ‘openheid’ wel in de teksten mbt. in het Oldambt en het Hoogeland zijn 

vermeld, het Oldambt en de noordelijke kustzone (met name de jongste polders van het 

Hoogeland) svp. ook opnemen als aandachtsgebied duister en stilte (“fluuster en duuster”).  

 

Kaarten in de Omgevingsvisie zelf: 

 

Bij de kaart ‘Opgave Gaswinning’ (pag. 29); 

Legendateksten aanpassen conform de indeling in het aardbevingsdossier mbt. de 5 

categorieën “leefbaarheid’. 

(pag. 84): De naam van het gebied “Waddenkust” wijzigen in “Waddenregio”. 

 

Bij de kaart ‘Opgave Energyport’ (pag31) en Kaart Groningen in 2040; Energetic region (pag. 

23):  

De situatie zou 2040 zodanig gewijzigd moeten zijn dat de kaartaanduidingen van 

windturbineterreinen in of grenzend aan het Oldambt (ten zuiden van Delfzijl en langs de 

N33) niet meer aan de orde zijn (omdat het onderwerp dan immers is achterhaald) en dus 

geschrapt zouden kunnen worden.  

 

Bij de windparken boven de eilanden zou de aantekening moeten worden gemaakt dat die 

parken (ruim) “aan de andere kant van de horizon” dienen te worden geplaatst ivm de visuele 

invloed van giga-turbines met een tiphoogte (met circusverlichting) van 200 m. 

 

Bij de kaart ‘Opgave Groningen – Assen’(pag. 36): 

Svp. bij de Punt (kruising A28 – Drentsche Aa) het Nationaal Park en het Snelwegpanorama 

aangeven als gebieden waarop extra moet worden gelet (randvoorwaarden stellen in de POV)! 

 

PS: zie per hoofdstuk / paragraaf of specifiek onderwerp voor overige en detailopmerkingen. 
 

ppb, maart 2016 


