
 

  

 
 

  

 Aan de leden van Provinciale Staten 
 Postbus 610 

9700 AP  GRONINGEN 

Nr.: 2005-04853/12/A.16, EZ Groningen, 24 maart 2005 
 
Behandeld door : J.H. Rietman 
Telefoonnummer : (050) 316 4367 
Antwoord op :   
Bijlage :   

 
Onderwerp : Regionale Commissie Noordelijke Zeehavens 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Bij brief van 22 september jl. zijn door de heren Haasken en Out namens de statenfractie van 
de VVD enkele vragen gesteld aan ons college met betrekking tot de Regionale Commissie 
Noordelijke Zeehavens (RCNZ). Deze vragen hadden betrekking op onze opvattingen en inzet 
ten aanzien van deze commissie en de invulling van haar voorzitterschap. Bij de beantwoording  
hebben wij aangegeven dat wij aangaande de meest wenselijke taakafbakening, werkwijze en 
samenstelling van de RCNZ, op korte termijn in overleg zouden treden met vertegenwoordigers 
van de provincie Fryslân, de RCNZ en de Nationale Havenraad (NHR) en dat wij Provinciale 
Staten daarover vervolgens zouden informeren. Middels deze brief geven wij gevolg aan deze 
toezegging. 
 
In verband met het voorgaande heeft de portefeuillehouder Economische Zaken van ons college, 
eind vorig jaar met verschillende betrokkenen nader van gedachten gewisseld over de genoemde 
onderwerpen en de verschillende overwegingen en standpunten terzake van de in de RCNZ 
vertegenwoordigde organisaties. Zoals reeds opgemerkt bij de beantwoording van de hiervoor 
genoemde statenvragen, zijn wij van oordeel dat de kritische reacties die door de RCNZ in het 
verleden enkele malen zijn gegeven met betrekking tot het Waddenzeebeleid van rijkswege, beter 
niet kunnen worden uitgedragen door deze commissie, waarvan immers tevens vertegenwoordigers 
van de provinciale besturen deel uitmaken die op dat punt soms andere opvattingen hebben. 
Vanwege de belangrijke rol die de RCNZ vervult als een van de regionale subcommissies van de 
NHR, erkennen wij echter tegelijkertijd het belang van een adequate bestuurlijke inbreng in deze 
commissie.      
 
Het vorenstaande heeft geleid tot de met betrokkenen gemaakte principe-afspraak dat de RCNZ 
zich bij haar verdere opereren zoveel mogelijk zal beperken tot haar eigenlijke kerntaken en dat 
wanneer een van de daarin vertegenwoordigde individuele zeehavenbeheerders specifieke 
problemen ondervindt i.v.m. wet- of regelgeving van rijkswege, de betreffende havenbeheerder 
daarvoor in eerste instantie zelf de nodige aandacht zal vragen c.q. naar buiten zal treden. 
Wij hopen en verwachten dat op deze basis voor alle in de RCNZ vertegenwoordigde overheden  
en organisaties, weer een werkbare situatie zal ontstaan. 
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Tegen deze achtergrond heeft gedeputeerde Gerritsen zich in zijn hoedanigheid als voorzitter van 
het Dagelijks Bestuur van Groningen Seaports, bereid verklaard tevens het voorzitterschap van de 
RCNZ uit te oefenen, waarbij vooralsnog een proefperiode van een jaar is afgesproken. Daarnaast 
is afgesproken dat ook de portefeuillehouder Economische Zaken van het provinciaal bestuur van 
Fryslân, in het vervolg weer zal deelnemen aan de vergaderingen van de RCNZ.                       
  
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.    
   
 Hoogachtend, 
 
 Gedeputeerde Staten der provincie Groningen: 
 
 
 
  , voorzitter. 
 
 
 
  , secretaris. 


