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Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van
de Kadernota 2020-2024 en Voorjaarsmonitor 2020, incl. 7e begrotingswijziging 2020.

1. Samenvatting
Met deze voordracht bieden wij uw Staten de Kadernota 2020-2024 en Voorjaarsmonitor 2020,
incl. 7e begrotingswijziging ter vaststelling aan.
Met de Kadernota 2020-2024 stellen uw Staten de financiële en beleidskaders vast voor de
Begroting 2021. Met de Voorjaarsmonitor 2020 leggen wij verantwoording af aan uw Staten over
de uitvoering van de Begroting 2020. In de 7e begrotingswijziging zijn de wijzigingen van de
Begroting 2020 die voortkomen uit de Voorjaarsmonitor 2020 en uit de Kadernota 2020-2024
opgenomen.
Zowel de Kadernota 2020-2024 als de Voorjaarsmonitor 2020 zijn opgesteld in een periode van
onzekerheid, die veroorzaakt wordt door de coronacrisis. Dit betekent dat wij uw Staten geen
volledig beeld kunnen geven van de effecten op het provinciale beleid alsmede van de financiële
effecten die hiermee annex zijn. Wij hebben er dan ook voor gekozen om in deze kadernota alleen
beleidsvoorstellen op te nemen die wij onontkoombaar en noodzakelijk achten om het beleid op
een goede wijze te kunnen continueren.
Daarnaast stellen wij voor om middelen beschikbaar te stellen voor de corona-aanpak. Wij zien
daarbij dat het van belang is onderscheid te maken tussen een zgn. handelingsperspectief voor de
korte termijn en de (middel)lange termijn. Deze staan niet los van elkaar, omdat de keuzes die nu
worden gemaakt, ook implicaties en doorwerking hebben voor de toekomst. Wij verwijzen hiervoor
naar onze brief van 5 juni jl.
In de Voorjaarsmonitor 2020 die de periode beslaat van januari tot en met mei 2020, laten wij zien
wat de voortgang is van de Begroting 2020. De cijfers zijn tot en met maart 2020, de toelichtingen
lopen over een wat langere periode om zo actueel mogelijke informatie aan uw Staten te
verstrekken. De verantwoording is opgenomen in de digitale monitor van de provincie op
www.monitorgroningen.nl. De voortgang van de begroting monitoren wij continu. Het volgende
rapportagemoment is bij de Najaarsmonitor 2020 die uw Staten in oktober wordt aangeboden.
2. Doel en wettelijke grondslag
Het doel van deze voordracht is drieledig:
1. Wij leggen aan uw Staten verantwoording af over de voortgang van de Begroting 2020.
2. Uw Staten stellen de beleidsmatige en financiële kaders vast voor de periode 2020-2024. Deze
kaders vormen de basis voor de Begroting 2021 die wij uw Staten in oktober 2020 voorleggen.
3. Met het vaststellen van de 7e wijziging van de Begroting 2020 autoriseren uw Staten ons
College tot het doen van uitgaven binnen de aangepaste ramingen.
Met deze voordracht sluiten wij aan op de kaders uit de Financiële verordening provincie
Groningen 2017.
3. Procesbeschrijving en planning
Met de Kadernota 2020-2024 stellen uw Staten de financiële en beleidskaders vast voor de
Begroting 2021. De in november 2019 door uw Staten vastgestelde Begroting 2020 vormt de basis
voor de Voorjaarsmonitor 2020. Met de voorjaarsmonitor leggen wij verantwoording af aan uw
Staten over de uitvoering van de Begroting 2020.
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In de 7e begrotingswijziging zijn de wijzigingen van de Begroting 2020 die voortkomen uit de
Voorjaarsmonitor 2020 (voor het jaar 2020) en uit de Kadernota 2020-2024 (voor de jaren 20212024) opgenomen.
4. Begroting
De kadernota en de voorjaarsmonitor maken onderdeel uit van de planning & controlcyclus (hierna
P&C-cyclus). Deze twee P&C-documenten hebben ieder hun eigen functie binnen de P&C-cyclus.
De Kadernota 2020-2024 geeft de financiële en beleidsmatige kaders aan voor de Begroting 2021.
De Voorjaarsmonitor 2020 geeft de voortgang van de Begroting 2020 aan.
5. Inspraak/participatie
Niet van toepassing.
6. Nadere toelichting
Met deze voordracht leggen wij twee P&C-documenten ter vaststelling aan uw Staten voor, de
Kadernota 2020-2024 en de Voorjaarsmonitor 2020. Vanwege de onderlinge samenhang tussen
deze P&C-documenten wordt gebruik gemaakt van één voordracht. In de paragrafen 6.1 en 6.2
geven wij per document een toelichting op de opzet (kort) en de inhoud en eindigen wij met een
conclusie.
6.1. Kadernota 2020-2024
6.1.1. Opzet Kadernota 2020-2024
De Kadernota 2020-2024 is tot stand gekomen in een tijd van onzekerheid. Wij maken onderscheid
tussen maatregelen voor de korte en middellange termijn en voor de lange termijn. Deze staan niet
los van elkaar, omdat de keuzes die we nu maken, ook implicaties en doorwerking hebben voor de
toekomst. Omdat de coronacrisis meer dan alleen economische gevolgen heeft, betrekken wij bij
het nadenken over ons handelingsperspectief nadrukkelijk de Sustainable Development Goals van
de Verenigde Naties en de Brede Welvaars Index. Met het oog op ieders bevoegdheid en
verantwoordelijkheid, leggen wij daarbij voor de provincie de nadruk op de indicatoren die
betrekking hebben op (vrijetijds)economie, cultuur, werkgelegenheid en scholing.
Deze onzekerheid heeft ons doen besluiten om een kadernota aan u voor te leggen, waarin wij
alleen onontkoombare en noodzakelijke voorstellen hebben opgenomen. Daarnaast stellen wij voor
middelen beschikbaar te stellen voor de corona-aanpak. Dit is opgenomen in hoofdstuk 1 van de
kadernota.
Hoofdstuk 2 handelt over de ontwikkelingen in het financieel perspectief sinds het vaststellen van
de Begroting 2020, dit is inclusief de effecten van de onlangs verschenen Meicirculaire 2020. Om
de voorstellen en de ontwikkelingen in het financieel perspectief te dekken, wordt daarna een
dekkingsvoorstel gedaan.
6.1.2. Inhoud Kadernota 2020-2024
Voorstellen en Corona-aanpak
Gelet op de onzekere situatie waarin we verkeren hebben wij kritisch beoordeeld welke voorstellen
wij onontkoombaar en noodzakelijk achten om het beleid op een goede wijze te kunnen
continueren.
Daarnaast stellen wij voor om middelen beschikbaar te stellen voor de corona-aanpak. Wij
realiseren ons dat we niet alles in stand kunnen houden, maar met een gerichte corona-aanpak
van totaal € 11,5 miljoen beogen we de welvaart en leefbaarheid in onze provincie zoveel mogelijk
te herstellen en te behouden om zo onherstelbare schade te voorkomen. Het gaat daarom niet
alleen om het ondersteunen van het bedrijfsleven (waaronder toeristische), maar ook om
maatschappelijke en culturele instellingen. Daarbij maken wij onderscheid tussen de korte en de
(middel)lange termijn.
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Voor de korte termijn reserveren wij een bedrag van € 1,5 miljoen voor schade ten gevolge van de
directe consequenties van de beperkende maatregelen op de terreinen waarvoor wij ons
verantwoordelijk voelen. Er kan een beroep gedaan worden op een tegemoetkoming in de
investeringen die nodig zijn om op anderhalve meter te kunnen werken. Het gaat om een regeling
voor kleine ondernemers (< 50 fte) in de zwaarst getroffen sectoren, zoals de vrijetijdssector en
van maatschappelijke en culturele instellingen. Daarnaast willen we bezien welke aanvullende
bestedingen nodig zijn voor de maatschappelijke- en culturele instellingen, die in hun voortbestaan
worden bedreigd en die we van provinciaal belang vinden. Dat zijn in ieder geval de instellingen,
musea, theaters/podia of evenementen die we subsidiëren (en de makers en keten die daaronder
hangt), maar ook die welke we niet direct subsidiëren, maar waarin de gemeenten een rol hebben.
Naar verwachting kan de regeling anderhalvemetereconomie ingaan vanaf begin juli 2020.
De (middel)lange termijn is gericht op perspectief voor de toekomst: wat maakt Groningen
aantrekkelijk en waarop willen wij op investeren, zoals (om)scholing, verduurzaming en
digitalisering. We willen bijvoorbeeld helpen om het organiserend vermogen op gang te brengen
met regelingen die de culturele en vrijetijdssector versterken en het toerisme stimuleren (visie
recreatie en toerisme). Op termijn meer werk creëren, de kansen grijpen en Groningen op een
betere manier neerzetten.
Financieel perspectief
Sinds de vaststelling van de Begroting 2020 heeft een aantal (autonome) ontwikkelingen
plaatsgevonden die vooral een negatief effect hebben op het financieel perspectief.
Het grootste negatieve effect komt vanuit de autonome ontwikkelingen. De verwachte rente- en
dividendinkomsten zullen in de periode 2020-2024 ongeveer € 15,6 miljoen lager zijn. De
belangrijkste oorzaak hierin is het tegenvallende dividend van Enexis. Om dit effect op te vangen,
stellen wij voor het stamkapitaal (lees: de reserve Compensatie dividend Essent) voor dit bedrag
aan te spreken. De onttrekking uit het stamkapitaal is, inclusief rentederving € 16 miljoen. Deze
onttrekking vinden wij verdedigbaar omdat wij een duidelijke relatie zien tussen enerzijds de
rentebaten en het dividend van Enexis en anderzijds het rendement op het stamkapitaal. Door
deze onttrekking aan het stamkapitaal spelen wij begrotingsruimte vrij voor de periode 2020-2024,
die ingezet kan worden voor de onontkoombare en noodzakelijke voorstellen.
Voor de corona-aanpak stellen wij totaal € 11,5 miljoen beschikbaar. Wij stellen voor dit te dekken
uit respectievelijk het flexibel budget 2021-2023 (voor € 4,5 miljoen), het stamkapitaal (voor € 5
miljoen), de Begrotingsruimte 2020-2024 (voor € 0,5 miljoen) en het reeds bestaande budget
Groninger Ondernemersregeling (€ 1,5 miljoen).
Het resterende flexibel budget 2021-2023 bedraagt dan € 0,5 miljoen per jaar (dit was € 2 miljoen
per jaar). Voor het jaar 2024 blijft een flexibel budget was € 2 miljoen beschikbaar. Het
stamkapitaal spreken wij aan met € 20,6 miljoen. Inclusief de rentederving gaat het om een bedrag
van € 21,3 miljoen. In de Jaarrekening 2019 was het stamkapitaal becijferd op € 143,8.miljoen. Met
de nu voorgestelde onttrekking bedraagt het stamkapitaal € 122,5 miljoen.
In onderstaande tabel 1 zien uw Staten het financieel perspectief, de autonome ontwikkelingen, de
onontkoombare en noodzakelijke voorstellen en het voorstel voor de corona-aanpak samengevat.
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Tabel 1. Samenvatting ontwikkeling financieel kader van Begroting 2020 tot en met
Kadernota 2020-2024
Omschrijving
A. Financieel perspectief Begroting 2020, excl. flexibel budget
B. Wijzigingen:
1. Door PS vastgestelde begrotingswijzigingen
2. Benodigd flexibel budget 2021-2024
3. Voorziene ontwikkelingen
4. Onontkoombare en noodzakelijke voorstellen
5. Overige maatregelen (Corona-aanpak)
Subtotaal wijzigingen Kadernota 2020-2024
C. Financieel perspectief Kadernota 2020-2024 incl. flexibel budget (= A + B)
D. Dekkingsmaatregelen:
1. Herschikking begrotingsruimte 2020-2024 (via Algemene reserve)
2. Inzet flexibel budget 2021-2025
3. Inzet Stamkapitaal (reserve Compensatie dividend Essent)
4. Rentederving inzet Stamkapitaal
5. Sectorale middelen - Groninger Ondernemingsregeling (t.b.v. corona-aanpak)
Subtotaal dekkingsmaatregelen
E. Financieel perspectief incl. dekking, bovenop beschikbare flex. budget (= C + D)
F. Idem, inclusief beschikbaar flexibel budget

Totaal
2020-2024

gemiddelde
2021-2024

2020

2021

2022

2023

2024

2.012,1

1.059,2

1.131,2

1.203,3

3.238,8

8.644,6

1.658,1

351,3
387,6
425,4
-2.000,0 -2.000,0 -2.000,0
2.200,1 -2.694,3 -3.137,5 -4.073,7
-4.784,2 -2.513,0 -3.270,2 4.204,9
-4.000,0 -5.000,0 -2.500,0
0,0
-1.792,8 -11.856,1 -10.520,1 -1.443,5

-32,0
-2.000,0
-5.218,4
-1.539,9
0,0
-8.790,2

5.923,6
-8.000,0
-12.923,8
-7.902,5
-11.500,0
-34.402,7

283,1
-2.000,0
-3.781,0
-779,6
-1.875,0
-8.152,5

-240,2

-5.551,4

-25.758,1

-6.494,3

-500,0 -1.500,0
1.500,0 1.500,0
8.719,6
736,3
-120,3
-285,6
0,0
0,0
9.599,3
450,7

0,0
0,0
6.056,0
-294,1
0,0
5.761,9

0,0
4.500,0
21.300,0
-700,0
1.500,0
26.600,0

429,8
1.125,0
5.325,0
-175,0
0,0
6.704,8

210,5
2.210,5

841,9
4.341,9

210,5
1.085,5

4.791,3

219,3 -10.796,9
-1.719,3
0,0
0,0
0,0
1.500,0
-219,3

3.719,3
1.500,0
5.788,1
0,0
0,0
11.007,4

0,0
0,0

210,5
710,5

-9.388,9

210,5
710,5

210,5
710,5

NB. Bedragen voorzien van een minteken betekenen een beslag op de Algemene middelen (flexibel budget)

A. Financieel perspectief Begroting 2020
De Begroting 2020 die uw Staten in november 2019 vastgesteld hebben, liet voor de periode
2020-2024 een begrotingsruimte zien van in totaal € 8,6 miljoen.
B. Wijzigingen
1. De belangrijkste wijzigingen waren besluiten van uw Staten over de aanvulling van de
begrotingsruimte in het kader van het herprioriteren van wettelijke en autonome taken, de
hogere bijdrage in 2020 aan het SNN, de verhoging van onze bijdrage aan Prolander vanaf
2020 en de bestemming van het rekeningresultaat 2019. Bij de bestemming van het
rekeningresultaat 2019 hebben uw Staten besloten een bedrag van € 5,2 miljoen toe te voegen
aan de algemene middelen en daarmee beschikbaar te houden voor de afwegingen bij deze
Kadernota 2020-2024.
2. Bij de Kadernota 2019-2023 is met uw Staten afgesproken om ook in de komende jaren als
uitgangspunt een flexibel budget van tenminste € 2 miljoen per jaar te hanteren.
3. Dit zijn autonome ontwikkelingen die wij voorzien voor 2020-2024.
4. Dit is het totaalbedrag aan onontkoombare en noodzakelijke voorstellen.
5. Dit betreft het voorstel voor de corona-aanpak.
C. Financieel perspectief na wijzigingen
Het financieel perspectief is na de wijzigingen afgenomen tot € 25,8 miljoen negatief in de periode
2020-2024.
D. Dekkingsmaatregelen
1. Dit betreft de herschikking van de begrotingsruimte 2020-2024. Door de begrotingsruimte te
herschikken zijn middelen beschikbaar in het jaar waarin dat nodig is.
2. De voorgestelde inzet van het flexibel budget 2021-2023 ter dekking van het corona-aanpak.
3. Dit is de totale onttrekking aan het stamkapitaal (reserve Compensatie dividend Essent),
inclusief de rentederving.
4. Dit bedrag betreft de rentederving die plaatsvindt.
5. Dit bedrag betreft dekking vanuit de Groninger Ondernemersregeling.
E. Financieel perspectief exclusief flexibel budget
De resterende begrotingsruimte bovenop het flexibel budget bedraagt voor de periode 2020-2024
bijna € 0,9 miljoen.
F. Financieel perspectief inclusief flexibel budget
Rekening houdend met het resterende flexibel budget (€ 0,5 miljoen per jaar voor 2021-2023 en
€ 2 miljoen voor 2024) en de resterende begrotingsruimte van € 0,9 miljoen is voor de periode
2020-2024 bijna € 4,4 miljoen beschikbaar.

Pagina 4 van 7

6.1.3. Conclusie
Het begrotingsbeeld heeft zich sinds de Begroting 2020 in negatieve zin ontwikkeld. De maatregel
om de teruglopende rente- en dividendinkomsten te dekken door een onttrekking aan het
stamkapitaal geeft ruimte om de onontkoombare en noodzakelijke voorstellen te dekken.
De begrotingsruimte is voor de periode 2020-2024 bijna € 0,9 miljoen. In het flexibel budget 20212023 is daarnaast, voor de resterende collegeperiode nog € 1,5 miljoen beschikbaar.
Bij het opstellen van de Begroting 2021 verwachten we ook nog niet alle gevolgen van de
coronacrisis in beeld te hebben. Dit betekent dan ook dat we geen volledig inzicht kunnen geven in
de te treffen maatregelen en de financiële gevolgen daarvan. Dit leidt er toe dat we ook bij de
Begroting 2021 op zoek gaan naar evenwicht tussen wat onontkoombaar en noodzakelijk is en wat
de urgentie van de coronacrisis met zich meebrengt. Hierbij zullen we ook een herijking uitvoeren
op de geformuleerde uitgangspunten, zoals opgenomen in de Kadernota 2019-2023 en de daarop
volgende Begroting 2020.
6.2. Voorjaarsmonitor 2020
6.2.1. Opzet Voorjaarsmonitor 2020
De Voorjaarsmonitor 2020 (en later dit jaar de Najaarsmonitor 2020) is op digitale wijze
raadpleegbaar via www.monitorgroningen.nl.
In de voorjaarsmonitor maken wij voor de voortgang gebruik van de kleuren groen-oranje-rood.
Hierdoor geven wij de voortgang over 2020 in één oogopslag weer. Deze drie kleuren hebben
de volgende betekenis:
groen Geen afwijkingen in prestatie, planning.
oranje Prestatie wordt niet volledig behaald of
Prestatie loopt achter op planning maar is niet problematisch.
rood Prestatie wordt niet of nauwelijks behaald of
Prestatie loopt achter op planning, realisatie is problematisch.
6.2.2. Inhoud
De Voorjaarsmonitor 2020 bestaat uit vier onderdelen die we hieronder kort toelichten:
1. Inhoudelijke verantwoording van de voortgang van de Begroting 2019:
a. Indicatoren;
b. Prestaties incl. financieel effect begroting;
2. Voortgang vervolgacties aanbevelingen Rekenkamerrapporten;
3. Voortgang afhandeling van moties.
4. Financiële verantwoording per deelprogramma;
ad 1. Inhoudelijke verantwoording van de voortgang van de Begroting 2020
De inhoudelijke verantwoording heeft betrekking op indicatoren en prestaties zoals opgenomen
bij de beleidsdoelen in het programmaplan (deel 2) van de begroting.
a. Indicatoren
In de Begroting 2020 onderscheiden we (elf) verplichte indicatoren (volgens het BBV) en 'eigen'
beleidsindicatoren. In de monitor hebben we ten aanzien van deze indicatoren de realisatie
afgezet tegen de streefwaarde. Bij een aantal indicatoren zijn de realisatiecijfers nog niet bekend
omdat deze pas na afloop van het begrotingsjaar beschikbaar komen.
Overigens zal in IPO-verband dit jaar een evaluatie worden uitgevoerd ten aanzien van de
verplichte BBV-beleidsindicatoren.
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b. Prestaties incl. financieel effect begroting
In de digitale monitor staat de voortgang van
de prestaties van de Begroting 2020 in
aantallen kleuren per programma
weergegeven. Zie afbeelding hiernaast.
Er staan een achttal prestaties op rood. Het
gaat om prestaties inzake Fietsbeleid en
Verkeers- en vervoersberaad (programma 4.
Mobiliteit), Groningen Airport Eelde en
recreatie en toerisme (programma 5.
Economie). Van deze acht 'rode' prestaties
zijn er zeven corona gerelateerd. Enkel de
prestatie inzake fietsbeleid (herkenbaar maken doorfietsroutes) is niet corona gerelateerd.
Hierna zijn de aantallen kleuren in percentages per programma uit de Begroting 2020
weergegeven om de programma's onderling beter te kunnen vergelijken.

Legenda:

1. Ruimte en water
2. Milieu en energie
3. Natuur en platteland
4. Mobiliteit
5. Economie
6. Cultuur en maatschappij
7. Openbaar bestuur
8. Algemene dekkingsmiddelen
en bedrijfsvoering

In totaliteit verwachten wij dat bijna een kwart van de beoogde resultaten niet (volledig) wordt
behaald. Van deze prestaties staat de voortgang op oranje of rood.
Daarbij moet worden aangetekend dat bijna een kwart van de prestaties in de Begroting 2020
betrekking heeft op de periode 2020-2023. Wanneer je deze uitsluit en enkel focust op de
prestaties voor 2020, loopt maar liefst 30% niet naar behoren. De coronacrisis is hierin een
belangrijke factor.
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de Voorjaarsmonitor 2020.
De wijzigingen op de Begroting 2020 zijn opgenomen in de 7e begrotingswijziging bij deze
voordracht. Deze wijzigingen zijn ook opgenomen in de verantwoording van de prestaties per
programma en daar kort toegelicht.
Het gaat hierbij om de financiële effecten van afwijkingen in de prestaties, nieuwe voorstellen en de
meicirculaire - in de Kadernota 2020-2023 verder toegelicht - en om administratief-technische
substituties.
ad 2. Financiële verantwoording Begroting 2020 per programma
De financiële verantwoording van de begroting wordt in de digitale monitor per programma
weergegeven via:
• een grafische weergave van de begroting, de realisatie en de prognose, waarbij het saldo
wordt als overschot (groen) of tekort (rood) weergegeven;
• een nadere specificatie van bovenstaande informatie per programma en deelprogramma
waarbij de door ons voorgestelde (7e ) begrotingswijziging in een aparte kolom zichtbaar
is gemaakt ('Financiële verantwoording');
• een overzicht waarin aansluiting met de oorspronkelijke begroting en de eerder vastgestelde
begrotingswijzigingen is opgenomen ('Begrotingswijzigingen').
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ad 3. Voortgang vervolgacties aanbevelingen Rekenkamerrapporten
Via de Voorjaarsmonitor 2020 leggen uw Staten u verantwoording af over de vervolgacties
bij de volgende vier rapporten van de Noordelijke Rekenkamer die in uw Staten zijn
behandeld, te weten:
a.
Energie in transitie
b.
Werkt 't
c.
Internet, en een beetje snel graag!
d.
Met de bus naar de stad - openbaar busvervoer in perifere gebieden.
Bij a. en c. staat de uitvoering van één van de vervolgacties op oranje; bij c. is dit corona
gerelateerd.
ad 4. Voortgang afhandeling van moties
In de huidige collegeperiode zijn tot en met 5 februari jl. in totaal 33 moties aangenomen.
Bij de afwikkeling van de moties staan vier moties op oranje, te weten:
a.
M159 (5 februari 2020) - Pronkjewail op golden lijn
b.
M090 (9 oktober 2019) - Noordelijk luchtruim herzien
c.
M079 (9 oktober 2019) - Duurzaamheidscriteria biomassa
d.
M073 (9 oktober 2019) - RES: regio aan zet!
De afhandeling van moties a. en b. staan op oranje mede vanwege het coronavirus.
6.2.3. Conclusie
Ofschoon de uitvoering van de Begroting 2020 op vele onderdelen naar wens verloopt,
constateren wij op verschillende terreinen aandachtspunten. Deze zijn in een aantal gevallen
corona gerelateerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de Voorjaarsmonitor 2020.
De voortgang van de begroting monitoren wij continu.
Het volgende rapportagemoment is bij de Najaarsmonitor 2020 die uw Staten in oktober - samen
met de Begroting 2021 - wordt aangeboden.
7. Geheimhouding
Niet van toepassing.
8. Voorstel
Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen.
Groningen, 9 juni 2020
gedeputeerde staten van Groningen:

F.J. Paas

, voorzitter.

J. Schrikkema

, secretaris.

Behandeld door : A. Haven (Kadernota 2020-2024)
A. Trossel (Voorjaarsmonitor 2020)
Telefoonnummer : 06 2576 24 64 (A. Haven), 06 5276 17 18 (A. Trossel)
e-mail
: a.haven@provinciegroningen.nl en a.trossel@provinciegroningen.nl.
Bijlagen bij de voordracht
Geen.
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