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Eemshaven ’moneymaker’
3 Haven levert Eemsmond
jaarlijks bijna 5 miljoen op
3 ’Zonder Eemshaven is
gemeente Hogeland finan-
cieel niet levensvatbaar’

Uithuizen De Eemshaven levert de
Door Koos Bijlsma
Uithuizen De Eemshaven levert de
gemeente Eemsmond jaarlijks bij-
na 5 miljoen euro aan inkomsten
op in de vorm van onroerende
zaakbelasting, legesgelden en der-

gelijke. Zonder Eemshaven is de
nieuwe gemeente Hogeland
(Eemsmond, Bedum, De Marne en
Winsum) daarom financieel niet
levensvatbaar. Dat schrijven B en
W van Eemsmond in een brief aan
de gemeenteraad.
Inzet van Eemsmond was tot

voor kort om deze gemeente zelf-
standig te laten blijven. Een over-
grotemeerderheid vande inwoners
geeft hieraan de voorkeur, blijkt uit
een recentelijk gehouden enquête.
Ruim 500 inwoners namen aan de

peiling deel. Bijna 83 procent (425
respondenten) sprak zich uit voor
zelfstandigheid in combinatie met
intergemeentelijke samenwerking
met buurgemeenten.
Desondanks vrezen B en W dat

vasthouden aan zelfstandigheid
uiteindelijk niet vol te houden is.
"Als de wereld om ons heen veran-
dert, moet de gemeente hierop in-
spelen", schrijft het college. Mocht
het tot herindeling komen, dan
kiest Eemsmond voor de vorming
van een ’robuuste’ gemeente

Noord-Groningen. (’Van Lauwers-
zee tot Dollard tou’). De toekomsti-
ge gemeente Eemsdelta (Delfzijl,
Appingedam, Loppersum en de
Eemshaven) als voorgesteld door
de visitatiecommissie Jansen kan
wat Eemsmond betreft worden sa-
mengevoegd met de toekomstige
gemeente Hogeland.
Uit de enquête en de zes dorps-

bijeenkomsten die Eemsmond de
afgelopen weken hield en die door
in totaal 200 belangstellenden
werd bezocht, blijkt dat de bevol-

king zich in deze keus kan vinden.
Een grotere gemeente heeft vol-

gens de inwoners meer daadkracht
richting provincie. Doel van herin-
delingmoet zijn om er samen beter
uit te komen. "Gemeenten mogen
geen concurrenten van elkaar zijn."
De kosten van herindeling moeten
beheersbaar blijven. Als voorwaar-
de wordt gesteld dat herindeling
niet ten koste mag gaan van de
dienstverlening aan de burgerij.
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