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Geachte heren. 

Bij brief van 31 oktober 2011 heeft u aan ons schriftelijke vragen gesteld. Hierna 
herhalen en beantwoorden wij de gestelde vragen. 

Vraag 1: Bent u bekend met dit artikel in het DvhN van 28 oktober jl.? 
Blijkens de inleiding tot de vragen betreft de vraag betreft het artikel in het Dagblad 
van het Noorden van 28 oktober 2011 met titel 'Koop Groep claimt miljoenen: 
omstreden deal is duveltje uit een doosje'. 

Antwoord: Wij hebben van het bedoelde krantenartikel kennis genomen. 

Vraag 2: Is het college bekend met de afspraak tussen Bam/Ballast Nedam en de 
heer Calon inzake de mogelijkheid voor de private partijen uit het project 
Blauwestad te stappen onder voorwaarde van een verplichte afname van 200 
kavels? En is het college bekend met het feit dat deze afspraak een 'vertrouwelijke' 
aanvulling bevatte, namelijk dat Bam/Ballast Nedam deze kavels kon doorschuiven 
naar de nog zittende private partij Koop Holding? 

Antwoord: De in de vraag bedoelde 'afspraak' was niet een informele afspraak 
tussen voormalig gedeputeerde Calon en de beide private partijen in het project, 
maar een door ons college namens de Provincie na overleg met Provinciale Staten 
aan de toestemming voor uittreding van beide marktpartijen verbonden 
voorwaarde. Deze voorwaarde is vastgelegd in de brief van ons college van 5 
december 2007. 
Om de gevolgen van de uittreding uit de toenmalige Ontwikkelingsmaatschappij De 
Blauwe Stad BV/CV te regelen is op 7 december 2007 een overeenkomst gesloten 
tussen BAM, Ballast Nedam en Geveke/Koop. Deze overeenkomst is aan ons pas 
op 19 februari 2009 toegezonden; vanaf dat tijdstip waren wij geïnformeerd over de 
in de overeenkomst opgenomen terugkoopregeling. 

Vraag 3: Is het college van GS het met de P W eens dat PS veel te laat op de 
hoogte is gesteld van de gemaakte deals met Bam/Ballast Nedam met het oog op 
de waarborging van het democratisch proces? 
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Antwoord: Nadat wij de overeenkomst van 7 december 2007 in februari 2009 
vertrouwelijk hadden ontvangen, heeft gedeputeerde Calon van die ontvangst 
mededeling gedaan in de vergadering van de Statencommissie Bestuur en 
Financiën op 4 maart 2009; eerder, in de vergadering van de genoemde 
Commissie op 15 oktober 2008 is overigens ook reeds kennis gegeven van de 
twijfels van ons college over de inhoud van de overeenkomst van 7 december 
2007 in het licht van de door de Provincie gestelde voorwaarde. 
Wij zijn dan ook van mening dat Provinciale Staten tijdig en voortdurend zijn 
geïnformeerd ter zake. 

Vraag 4: Is het waar dat Koop Holding in 2009 zonder enige verplichting uit het 
project Blauwestad kon stappen? 

Antwoord: Einde 2009 was er geen sprake van het 'uitstappen' van Koop Holding 
Europe BV, maar van ontbinding van de Overeenkomst De Blauwe Stad van 10 
november 2001 door de Provincie en de toenmalige drie gemeenten. De gevolgen 
van deze ontbinding zijn neergelegd in de Vaststellingsovereenkomst van 18 
december 2009, met het ontwerp waarvan Provinciale Staten hebben ingestemd. 
In die Vaststellingsovereenkomst zijn ook verplichtingen voor Koop Holding Europe 
BV en Geveke Ontwikkeling BV opgenomen. 

Wij vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

, secretaris. 


