
    

 

Schriftelijke vragen 

 

 
Groningen, 4 juni 2018 

 

Statenvragen van de Partij voor het Noorden Statenfractie aan het College van Gedeputeerde 

Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde. 

 

Geacht College, 
 
De Partij voor het Noorden maakt zich ernstige zorgen over de berichtgeving in Dagblad van het 
Noorden van 4 juni jl. Het Dagblad van het Noorden bericht op de voorpagina over een mogelijke 
tweedeling tussen de leden van het College inzake de versterkingsaanpak van onveilige huizen in 
Groningen als gevolg van de aardgasproblematiek. De Partij voor het Noorden vindt deze 
berichtgeving slecht voor het gezamenlijk optrekken van bestuurlijk Groningen en het College van 

Gedeputeerde Staten in het bijzonder. Daarmee toont de Provincie Groningen opnieuw aan weer 
minder gezag te hebben in de hele aanpak van de versterkingsacties en de compensatie voor het 
gebied waaronder op dit moment 10 gemeenten vallen. De Partij voor het Noorden heeft bovendien 
al vele malen betoogd om ook de zogenaamde ‘buitengebieden’ te betrekken bij de diverse 
besprekingen en de algehele aanpak van het bevingsgebied. 

 
1) Herkent het College zich in de tweespalt tussen Gedeputeerde Eikenaar en Commissaris 

van de Koning de heer Paas voor wat betreft de gewijzigde koers van de Minister Wiebes 

met betrekking tot het bevriezen van een deel van de versterkingsacties, zoals wordt 
geschetst in het Dagblad van het Noorden van 4 juni jl. Spreekt het College inderdaad met 
twee monden richting Minister Wiebes? Graag een reactie van het College van 
Gedeputeerde Staten. 

 
2) Hoe denkt het College van Gedeputeerde Staten om in het aardgasdossier de 

eensgezindheid van de Collegeleden waaronder de Commissaris van de Koning weer terug 
te krijgen? Graag een toelichting van het College van Gedeputeerde Staten. 

 
3) Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven hoe de gesprekken verlopen met de 

betrokken 10 gemeenten aangaande de versterkingsacties? Verschillen gemeenten ook van 
mening over de gekozen aanpak van de versterkingsacties ten opzichte van het College 
van Gedeputeerde Staten? Of is er sprake van volledig gezamenlijk optrekken van 
Gemeenten en de Provincie Groningen? Hoe overleggen de gemeenten met het Ministerie 
van Economische zaken in praktijk over de aanpak van de aardgasproblematiek? Graag een 

reactie van het College van Gedeputeerde Staten. 
 

4) Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven hoe er op dit moment wordt 
gecommuniceerd vanuit het College van Gedeputeerde Staten met een gemeente zoals 
bijvoorbeeld Oldambt, die niet onder de 10 gemeenten valt over de aardgasproblematiek? 
En bestaat er nog steeds een kans dat ook de gemeente Oldambt wordt aangesloten als 
11e gemeente bij het gezamenlijk overleg? Graag een reactie van het College van 

Gedeputeerde Staten. 
 

5) Welke rol speelt het College van Gedeputeerde Staten bij het benoemen van de nieuwe 
nationaal coördinator Groningen en heeft de Provincie überhaupt een rol bij deze 
benoeming? Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Be Zwiers 
Namens de Statenfractie van de Partij voor het Noorden 

 


