
De stofkam moet eerst goed door Appingedam en Delfzijl. 
Er moet ontzettend veel gebeuren. 

“ Ik zag in het begin alleen maar Middelstumers binnenkomen. Ik dacht nog even: Dit zullen toch geen 

Catelaanse toestanden worden?” (Dit alles natuurlijk met een vette knipoog naar het referendum van 

afgelopen zondag in Catalonië/ Spanje) 

Zo ongeveer heette burgemeester Albert Rodenboog de kleine 30 belangstellenden (Bijna allemaal 

raadsleden politici en andere bestuurders) die naar het gemeentehuis in Loppersum waren gekomen om 

te luisteren het document: “Bestuurlijke Toekomst DAL – gemeenten” 

Rodenboog nam de aandachtig luisterende toehoorders even mee terug naar 2013 toen het rapport 

Jansen uitkwam waarin de provincie Groningen opgeroepen werd om te gaan werken aan een 

herindeling. 

 

Toen het gemeentebestuur hier de eerste voorlichting over gaf kwam er met name van de oudere 

inwoners uit Middelstum (Hadden de herindeling met Loppersum nog vers op hun netvlies) veel kritiek. 

“Het is niks, het wordt niks en het zal nooit iets worden” 

Toch werd er in de raad van Loppersum stilaan doorgepraat over deze herindeling zonder tot hele 

concrete plannen te komen. G 7 vond men te groot en eigenlijk ging iedereen er voor het gemak vanuit 

dat we verder zouden gaan als DEAL. Er werd immers al zo lang samen gewerkt met deze gemeenten?  

(Met de gemeente Eemsmond zijn maar liefst 30 samenwerkingsverbanden) 

Groot was dan ook de schrik toen in uit het niets 2016 de BMWE-gemeente ontstond. 

“We waren nog net niet in shock” zei Rodenboog. Wat overbleef waren Delfzijl – Appingedam en 

Loppersum. Je kunt het als een gedwongen huwelijk zien maar als een nieuwe gemeente met volop 

kansen. 

Er is in de afgelopen maanden erg had gewerkt (Ondanks de extra werkdruk i.v.m. de bevingen) aan een 

verbindend document dat de titel draagt: “Samenvatting en duiding resultaten verkenningen Bestuurlijke 

Toekomst DAL gemeenten” ( dit rapport is te vinden op de site van www.loppersum.nl) 

Aan de hand van een aantal belangrijke items werd dit rapport doorgenomen. Een boeiende presentatie 

met een aantal verrassende conclusies.  



Duidelijk mag zijn dat het ambitieniveau van de nieuw te vormen gemeente groot is. “Het moet een 

gemeente worden waar het goed wonen is voor iedereen” 

Maar ook zijn de verschillen groot en nu al zichtbaar. “Den alleen maar aan de vergadercultuur in de 

diverse raden maar ook in veel andere zaken. 

(In Loppersum ga je naar de balie om een paspoort aan te vragen. In Appingedam en Delfzijl moet dat op 

bestelling) 

 

 “Over dit soort zaken zal nog een robbertje gevochten moeten worden” vertelde de burgemeester ons. Ik 

ga ervan uit dat de raadsleden (er waren er 9) dit goed in hun oren knopen. 

Loppersum staat er na de artikel 12 status zowel financieel maar ook materieel (onderhoud gebouwen en 

wegen) prima voor. 

Jan Dales (schaduwfractie Loppersum Vooruit) uit Loppersum stelde dan ook de vraag: 

“Gaat de stofkam ook eerst door Delfzijl en Appingedam? En wat doen wij als Loppersum als hier heel 

veel negatieve financiële gevolgen aanzitten?” 

Kortom: De raad van Loppersum heeft de taak om de bruidsschatten van onze gemeente goed te 

bewaren en beschermen. 

Op 16 november komen de drie raden van genoemde gemeentes bij elkaar om te komen tot een richt 

gevende uitspraak. Hierbij zal de intentie zijn om te komen tot de DAL-gemeente. 

Aan de raadsleden de taak om genoemd rapport goed te bestuderen en de belangen van hun burgers 

goed te behartigen. Maar aan dezelfde burgers de ook verplichting om de raadsleden te voorzien van hun 

meningen en zorgen. 
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