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Buren laten vrees
voor Delfzijl varen
KOOS BIJLSMA

DELFZIJL/APPINGEDAM/LOPPERSUM
Met royale meerderheden spreken
de gemeenteraden van Delfzijl, Ap-
pingedam en Loppersum zich van-
avond uit voor herindeling.

De vijfkoppige fractie van Gemeen-
tebelangen (GB) in Appingedam was
de laatste die tot deze week haar
kaarten tegen de borst hield. Net als
coalitiepartner CDA besloot de loka-
le partij maandag in het debat van
vanavond in te stemmen met de vor-
ming van de DAL-fusiegemeente.

Voor de oudgedienden binnen GB
Appingedam heeft de discussie een
emotionele lading. Die partij werd in
1966 opgericht om samenvoeging
met Delfzijl tegen te houden. Fractie-
voorzitter Dries Zwart begrijpt dit
sentiment van toen wel: ,,Delfzijl
had in die tijd megalomane plannen.
Zo wilde de havenstad bij Tuikwerd

Jaar van invoering
DAL-gemeente is
laatste strijdpunt
drie fusiepartners
een wijk van 4400 woningen uit de
grond stampen.’’ Zelf was Zwart in
die tijd ook al raadslid, zij het voor
D66 in...Delfzijl.

De tijden zijn veranderd, beseft
hij. Van een groeigemeente is Delfzijl
een krimpgemeente geworden. Er
komt anno 2017 veel meer af op ge-
meenten doordat een groot aantal
rijkstaken is afgestoten aan de lagere
overheid. Toen blijvende zelfstan-
digheid niet haalbaar bleek, zette Ap-
pingedam – ook de GB-fractie – in op
de vorming van de supergemeente
G7 van 100.000 inwoners. Zwart be-
treurt het nog steeds dat mede door
verzet vanuit Delfzijl en Loppersum

de G7 er niet is gekomen.
GB Appingedam maakt zich nu

sterk voor DAL. ,,We gaan er een
mooie gemeente van maken. Toe-
komstbestendig ook. De suggestie
van CDA-gedeputeerde Patrick
Brouns om over tien jaar alsnog naar
de G7 toe te werken, werp ik verre
van mij.’’

Een onderling strijdpunt blijft nog
wel over: de datum van ingang van
DAL. In meerderheid opteren Appin-
gedam en Loppersum voor januari
2021. Delfzijl wil al in 2020 fuseren.
De drie colleges van B en W noemen
in hun voorstel geen datum. Daarom
worden vanuit de drie raden van-
avond wijzigingsvoorstellen inge-
diend. De Delfzijlster fractievoorzit-
ter Edward Stulp voerde dit weekein-
de nog een – vergeefse – lobby om in
drie raden een meerderheid te krij-
gen voor januari 2020: ,,Helaas stuit
ik bij de coalitie in Delfzijl op een
muur van verzet.’’


