
Inspraak Staten commissie Ruimtelijk-
economisch perspectef A7/N33

Meneer de voorziter, geachte  leden van de 
Staten,

Dank voor de gelegenheid in te spreken op de 
verkenning ruimtelijk-economisch perspectef 
A7/N33.
Mijn naam is Harm Evert Waalkens en ik spreek in 
namens de Stchtng Landschap Oldambt.
De stchtng volgt zeer nauwgezet de 
ontwikkelingen in het unieke polderlandschap.
We richten ons vooral  op het gebied van de 
voormalige Dollard boezem met haar open 
polderlandschap 

We hebben met aandacht het rapport gelezen en 
het is zeer te prijzen dat de overheden de handen 
ineen hebben geslagen om een verkenning  te 
laten maken van de uitdagingen waar we voor 
staan.



De empathische woorden ten spijt over de unieke 
kwaliteiten van het landschap komt dit rapport 
met aanbevelingen die haaks hierop staan.
Frank Westerman beschreef die in zijn boek en 
kon niet nalaten bij een recent bezoek aan het 
Oldambt de noodkreet te slaken dat  schoonheid 
onbetaalbaar is en bettelde de Graanrepubliek als
een cultureel erfgoed.

Zijn oproep blijkt tegen dovemansoren gericht te 
zijn als de plannen in het rapport werkelijkheid 
worden.
Voor de zoveelste keer krijgt het Oldambt een 
dreun van jewelste te verwerken.

Plannen voor een mega industrie terrein van 500 
tot 700 ha  in een van de oudste en nog bijna 
maagdelijke polder.
Bizar!!!! 
Bestuurders  blijken dus weinig oog te 
hebben  voor de cultuurhistorische waarden.
Voor hen is gebied A7/N33 een ideale zoeklocate 
om een verdere verdozing  van het landschap 
vorm te geven.
Dit unieke landschap geef je niet weg voor een 
paar centen!



Bij dit landschap zet je geen kassa!

De Stchtng Landschap Oldambt is niet tegen 
ontwikkelingen in het landschap maar vragen van 
bestuurders zorgvuldigheid bij het inpassen van 
nieuwe elementen.
En natuurlijk hebben we zeker oog voor het 
belang van economische sectoren.
Maar de vraag is waarom juist hier in een bijna 
maagdelijke Dollard polder?
Waarom kan de uitbreiding van bedrijfsterreinen 
niet aansluiten bij de al boven regionaal 
bestaande bedrijfsterreinen?
Waarom iedere keer op zoek naar  nieuwe 
locates?
Als een niet te stuiten wals dendert deze 
overmacht door het landschap!

Misschien moet de gehouden fakkeloptocht tegen
het voortdurend schoferen van de Groningers 
een permanent karakter krijgen.
Overal moet de fakkel van potest branden tegen 
de vernedering die de Groningers niet alleen 
vanuit Den Haag, maar nu dus ook door regionale 
bestuurders moeten slikken.



PS 
Ik verwijs kortheidshalve naar de documenten die 
we als SLO hebben ingestuurd.
Met name vragen we aandacht voor het oprichten
van een zonnetoren op de kruising A7/N33 als 
kwalitateve  versterking van de mobiliteit assen. 
Zie daarvoor ook pagina 64 van het rapport


