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Externe experts 

Groep 1 - werksessie 1  
 

Organisatie Trends & Ontwikkelingen 
 

Gebiedscoöperatie 
Westerkwartier 

Ligt een agrarische focus op het gebied, stoppende boeren, hoe blijft het boerenbedrijf 
rendabel, nieuwe verdienmodellen, energietransitie in het cultuurlandschap, Middag 
Humsterland in te passen, gemeente een goede regie en een duidelijk beeld voor de 
toekomst als gemeente. 

RSG De Borgen 
 
 

Demografie gekoppeld krimp in de regio - staan de scholen op de goede plek (nabij de 
leerlingen - opdracht voor het openbaar bestuur, school als multifunctioneel gebouw 
(jongerenwerk, maatschappelijk werk) gebouw voor de leefomgeving, gemeente 
meedenken. 

Vereniging Groninger 
Dorpen 
 

Koepel van dorpsbelangen, verwachten dat de dorpen een grote rol  hebben, 
dorpsvisies zijn ook integraal, participatief ontwikkeld, 41 dorpen, welke 
mogelijkheden zijn er in een dorp. Dorpen contactambtenaar goede ingangen bij de 
dorpen. 

Platform Natuur en 
Landschap WK 
 
 

Hebben een beleidsnotitie gemaakt 'samen naar een mooier Westerkwartier', 
verweving naar natuur en landbouw-landschap, harmonie tussen landbouw en natuur, 
versnippering natuur, verlies planten en soorten, meer eenheid creëren, verbinden 
maken naar omliggende natuurgebieden is de visie op de toekomst. 

Ondernemersvereniging 
Toerisme WK 
 
 

Leek had een ondernemersfonds, waarin ook dorpen zitting namen. Hierdoor 
ontstonden bijvoorbeeld bankjes, bewoners onderhouden gebieden. Ruimte voor 
bewoners om zaken zelf op te pakken. Verwachting is dat het op deze manier 
efficiënter kan en dorpen elkaar hierin kunnen helpen. Reguleren en faciliteren van 
bijvoorbeeld de woningmarkt. 

Collectief Groningen West 
 
 
 

In de landbouw is een trend schaalvergroting en intensivering. Extensivering loont op 
dit moment nog niet voor de boer (en dan gebeurt het niet) De gemeente moet hier 
scherp op zijn. Ze gaan dit doorrekenen in het IBP. Sluiten van de kringloop dit gaat 
veel betekenen voor de grondposities, medebeheer in het landschap. Trends meer 
verweving. Gemeente in beeld bij het meedenken van de grondposities. Trend boeren 
de bodem meer gaan waarderen (andere stalsystemen - mest en urine scheiding), de 
gemeente moet voorbereid zijn op ander soort stallen. Trend boeren zitten in de buurt 
van de burgers. Boeren kiezen voor korte ketens. Gemeente moet hier een passend 
antwoord op hebben. 

De Schans (sport) 
 

Verenigingsleven loopt terug, ontstaan wel clubjes in de leefomgeving (hardlopen, 
wandelen), mountainbike route en trimbaan ontstaan door initiatief bewoners. 

OV-bureau Groningen 
Drenthe 
 

Qliner wordt elk jaar drukker, kleinere lijnen worden ieder jaar rustiger, scholen fuseren 
dit doet iets met de mobiliteit. Met Corona is het beeld heel anders, erg onzeker. 

De Schans (jongeren) 
 
 

Werken vooral met positieve gezondheid (wat kan er nog wel) Trend de 
energietransitie op een makkelijke manier koppelen aan het sociaal domein (gaat 
veranderen en verbeteren). 

Waterschap 
Noorderzijlvest 
 
 

Schoon, veilig en voldoende zijn de taken van het waterschap. Waterschap wil klimaat 
klaar zijn (veenoxidatie) wil hierin een actieve rol spelen (kiezen locaties woningbouw) 
peil volgt functie, kan in de toekomst omgedraaid worden. Functie gebied aanpassen 
zodat het beter past bij het peil. Aquathermie? Vasthouden van water. Willen als 
waterschap graag samen vormgeven. 

Gemeente Westerkwartier 
(Water) 
 

Water eerder onzichtbaar, wateroverlast geeft schade aan infrastructuur (water geeft 
ook overlast). Heeft ook gevolgen voor bereikbaarheid, meer kans op schimmel in de 
woning (volksgezondheid), droogte (last van verzakking woningen, hogere kosten 
waterbeheer, meer energie verbruik door airco, dreiging kans voor flora en fauna. Meer 
mooi weer misschien kans voor recreatie. Minder winter beter bereikbaarheid.  

 

 



 

 

 

 

Koppelkansen  

Plenair: 
Samenwerken en verduurzamen is de opdracht. 
Aan de slag en experimenteren. 
Verleden geen maat voor de toekomst, vooruitkijken, niet 1 op 1 voorbeelden van andere gemeenten overnemen 
Waterschap gaat graag met burgers in gesprek en vraagt of gemeente in overleg is met de provincie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Externe experts 

Groep 2 

Organisatie Trends & Ontwikkelingen 
 

Sociaalwerk De Schans 
 

Trends & Ontwikkelingen 
Minder bezig met 'zorgen voor', maar 'zorgen dat', ondersteunen in oplossen. 

Koppelkansen 
Omgeving kan bijdragen aan gezondheid, groot gebied (hoe blijven voorzieningen 
laagdrempelig en dichtbij voor alle inwoners), door grote fysieke afstanden is er een 
vervoersvraagstuk en uitdaging voor inrichting gemeente. 

Gebiedsraad Middag-
Humsterland 
 

Trends & Ontwikkelingen 
Toename toerisme Middag Humsterland, kleinschalig toerisme 'slow tourism'. 

Koppelkansen 
Verder uitbreiden mogelijkheden tot 'slow tourism', kernkwaliteiten landschap 
benutten (o.a. kleinschaligheid) zonder te vervallen in museumlandschap, 
marketinggebied. 

IVN Westerkwartier e.o. 
 

Trends & Ontwikkelingen 
Kleinschaligheid landschap aantrekkelijk. 

Koppelkansen 
Kleinschalig landschap behouden, bedreigt door oprukken stad, 'rustzoekers' ander 
type mensen. 

Koppelkansen 
- 

Rabobank Noordenveld-
West Groningen 
  
 

Trends & Ontwikkelingen 
Vele kernen met winkelcentra t.o.v. online shopgedrag, leegstand in kernen, 
bedrijfsoverdracht door veel oudere bedrijfseigenaren; ook woningtekort, meer 
thuiswerken dus andere woonwensen; flexibilisering van personeel, o.a. ZZP'ers; 
stoppers agrarische sector. 

Koppelkansen 
Keuzes in kernen tussen wonen/ winkelen/ andere mogelijkheden; unieke 
woonmogelijkheden in WK; nieuwe bedrijven verwelkomen die ondernemen in nieuwe 
economie; wat te doen met leegstaande panden vm. agrarische bedrijven. 

Collectief Groningen West 
 

Trends & Ontwikkelingen 
Kringlooplandbouw, verduurzaming landbouw, landschap bewaren, natuur inclusieve 
landbouw. 

Koppelkansen 
Interbestuurlijk programma (participeert gemeente in), voorwaarden scheppen voor 
landbouw, behoud van landschap (o.a. in Middag Humsterland). 

GGD 
 

Trends & Ontwikkelingen 
Gezondheid breder dan aanwezigheid ziekte/ beperkingen, sociaal, mentaal, 
lichamelijk. 

Koppelkansen 
OV inrichten zo dat mensen verleid worden tot gezond gedrag, op gebied van sociaal, 
mentaal, lichamelijk > intersectoraal beleid maken, elkaars taal leren spreken. 

Veiligheidsregio Groningen 
 

Trends & Ontwikkelingen 
Verandering in functies gebouwen, demografische ontwikkelingen waardoor 
brandveiligheid gebouwen anders is. 

Koppelkansen 
Veiligheid integraal onderdeel van afweging. 

Seniorenvereniging 
Westerkwartier 
 

Trends & Ontwikkelingen 
Verbinden slibben dicht tussen Groningen en Zuidhorn, infrastructurele verbindingen 
tot A7, tekort aan vrijwilligers door vergrijzing. 

Koppelkansen 
- 
 



 

 

 

 

Waterschap 
Noorderzijlvest 
 

Trends & Ontwikkelingen 
Klimaatverandering, meer neerslag in korte tijd. 

Koppelkansen 
Water richtinggevend in RO, ook in kernen, ruimte inrichten om water vast te houden, 
ook op plekken waar watervraag groot is. 

Stichting Milieubeheer 
Zuidelijk WK 
 

Trends & Ontwikkelingen 
Natuurbescherming van specifieke gebieden, maar andere gebieden verarmd in 
biodiversiteit o.a. door landbouw, natuur inclusieve landbouw, energietransitie. 

Koppelkansen 
Ruimte voor biodiversiteit, condities scheppen voor boeren om overgang naar natuur 
inclusieve landbouw, andere oplossingen vinden voor energieopwekking. 

Kennisnet Bewegen in 
Openbare Ruimte 
 

Trends & Ontwikkelingen 
Openbare ruimte steeds meer gebruikt om te bewegen, ontmoeten, spelen. 

Koppelkansen 
Sport, bewegen, gezondheid aan tafel bij gebiedsontwikkeling, bij onderhoud ook, 
bijvoorbeeld bij vervangen speeltuin ook vanuit sociale aspecten kijken, kijk naar 
behoefte van gebruikers, ontmoeten in openbaar gebied draagt bij aan leefbaarheid, 
ruimte bieden voor initiatieven in beleid en burgerinitiatieven ook koppelen aan 
gemeentelijk beleid; verbinding leggen met het Lokale Sportakkoord Westerkwartier. 
Hier is namelijk ook de openbare ruimte genoemd en de wens om deze 
beweegvriendelijk in te richten. Daarnaast denk ik dat het ook aansluit bij het 
preventieakkoord. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Interne experts 
Groep 2 

Interne experts/ 
vakgebied 

Trends & Ontwikkelingen/koppelkansen 
 

Duurzaamheid 
 

Ontwikkelingen vanuit klimaat bekeken. Rijksdoelen zijn ook de doelen voor 
Westerkwartier. 3 pijlers inclusief hieraan gekoppeld een reductie, dit zijn opgaven. 
Klimaatadaptatie vraagt om ruimtelijke en logistieke infrastructurele keuzes. 
Meervoudig ruimte gebruik. Dorp ook zeggenschap in zonnepark. Korte voedselketen. 

Onderwijs 
 

Leerling prognoses - trends voorgezet onderwijs andere verdeling plaats gaat vinden 
over gemeente (Leek en Zuidhorn) de rest loopt de bevolking terug, meer concentratie 
van basisschool, door andere concentratie andere vraag van het 
ruimtegebruik/gebieden. 

Leefbaarheid 
 

Dorpen zoeken naar hoe houden we ons dorp leefbaar, vertrekt van voorzieningen, 
vindrijke bewoners, gemeente hier goed in meedenken. 

Kwaliteit groen en 
landschap 
 

Waarde verschillende landschapstypes (instandhouden, onderscheiden en herkenbaar 
blijven), trends snelle groei duurzame energie, goed inpassen is een kunst, welke 
functies wel passend in het buitengebied (wonen ook een item), schaalvergroting hoe 
ver willen en kunnen we gaan, aard en schaal landschap, maatschappelijke dillema's 
(geiten), agrariërs beheerders landschap, NNN, programma bos en hout en teelten, 
verdroging. Opgave is het beschermen van de waarden, maar dat er wel 
mogelijkheden blijven. Treinspoor Lelystad - Groningen. 

Kwaliteit stedelijk 
gebied 
 

Krimp noordelijk deel - nadenken in de stedenbouw. Hoe houd je het leefbaar?  Lastige 
vraag vooral voor de kleine kernen. Opgave stedenbouw CO2 min bouwen. 

Wonen - 
volkshuisvesting 
 

Jaren werd gezegd dat kenmerk was ontgrijzen en vergroening. Vergroening 
stabiliseert. Langer thuis wonen (welke woonbehoefte Knarrehof) is een belangrijke 
trend inclusief een opgave. Woningen van het gas af, kwaliteitsslag van na-oorlogse 
woningen (kwaliteitsslag) inzetten met de woonvisie. 

Economie 
 

Vergrijzing, digitalisering (online shoppen), leegstand, uitdaging hoe blijft het 
winkelcentrum aantrekkelijk? Transformeren in aanloopstraten, oude 
bedrijventerreinen verrommelen, agrarische sector een ombuiging is gewenst, 
zonnepark en windmolens, Lelylijn. 

Milieu 
 

Schaalvergroting op zijn eind - meer landbouwgronden vrijkomen (zon en hopelijk 
natuur), kleinschaligheid (bedrijven aan huis) leefbaarheid bedrijven/milieu en wonen 
(geluid, etc.) dit is een opgave. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Interne experts 
Groep 2 

Interne experts/ 
Vakgebied 

Trends & Ontwikkelingen/koppelkansen 
 

Kunst, cultuur & sport 
 

Trends / ontwikkelingen 
Steeds meer initiatieven voor sportvoorzieningen, in leefomgeving. 

Opgaven voor gemeente 
Breed bekijken, binnen bestaand aanbod, en sport en kunst en cultuur inzetten. 

Ontbrekend beleid 
Verbinding tussen alle beleidsvelden. 

Erfgoed & 
monumenten 
 

Trends / ontwikkelingen 
Door ontwikkelen van erfgoed, herbestemmen, nieuwe functies van gebouwen, bijv. 
kerkenvisie (oriëntatiefase), toegankelijk maken van erfgoed. 

Opgaven voor gemeente 
1. Hoe brengen we facetten bij elkaar: opbouw landschap, gebouwd erfgoed, etc.    
    Hoe brengen we dat met elkaar in verband? 
2. Verduurzamen erfgoed. 

Ontbrekend beleid 
In beleid erfgoedaspecten bij elkaar brengen. 

RO-stedelijk gebied 
 

Trends / ontwikkelingen 
1. Trends in wonen: tot 2030 groei, daarna krimp in WK. 
2. Online shoppen, kernwinkelgebieden staan onder druk. 
3. Duurzaamheid, van het gas af. 

Opgaven voor gemeente 
1. Met krimp in vooruitzicht: hoe gaan we daar nu mee om? Waar gaan we bouwen?  
    Alvast nadenken over leefbaarheid. 
2. Hoe houden we basisvoorzieningen in de dorpen?  
    En hoe behouden we centrumfunctie Leek en Zuidhorn? 
3. Opgave voor woningbouw en bestaande woningen, gemeente draagvlak creëren en  
    faciliteren. 

Ontbrekend beleid 
- 

Innovatie 
 

Trends / ontwikkelingen 
1. Andere rol overheid, grotere participatie van inwoners, toename van digitalisering, 
toename van samenwerking tussen div actoren (kans), toename verbindingen tussen 
sectoren, tools om prettiger te kunnen leven, meer tijd- en plaats onafhankelijk werken 
(vraagt meer van woning). 
2. Krimp, voorzieningen onder druk, wegtrekken van jongeren. 

Opgaven voor gemeente 
- 

Ontbrekend beleid 
Andere rol overheid (niet specifiek beleid maar moet in verschillende beleidsvelden 
worden ingebed), geldt ook voor samenwerking 

Leefbaarheid 
 

Trends / ontwikkelingen 
Uitgestrekte gemeente. 

Opgaven voor gemeente 
Mobiliteit, hoe komen mensen bij voorzieningen, opgave voor gemeente, sommige 
dorpen bezig met deelauto's, wat vinden we nog leefbaar. 

Ontbrekend beleid 
- 

Opgaven voor 
gemeente 
 

1. Traject Omgevingsvisie gebruiken om integraal te kijken naar fysieke leefomgeving, 
kwaliteitsvisie hieraan koppelen, fysieke inrichting zo maken dat dit leidt tot gezondere 
leefomgeving 
2. Opgave voorzieningen in stand houden 
3. Dorpshuizen behouden, belangrijk voor leefbaarheid 
 



 

 

 

 

4. Verkeersveiligheid en mobiliteit, OV niet overal, verduurzaming mobiliteit, zorgen 
voor veilige fietsroutes 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


