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PVDA GRONINGEN 

AAN 
College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 

Groningen, 20 november 2015 

Geachte College, 

Vandaag kwam via de media naar buiten dat er grote problemen zijn In de uitvoering van 
het Akkoord van Westerlee. 

1. Bent u bekend met het bericht op de site van Dagblad van het Noorden van 20 
november 2015 "Akkoord Westerlee staat op springen"? 

2. Onderschrijft GS het belang van het slagen van het Akkoord voor de 
werkgelegenheid en kansen in Oost- Groningen? 

3. Kan GS aangeven wat zij aan acties heeft ondernomen om het Akkoord van 
Westerlee uit te voeren samen met de andere partners? 

4. Kan GS aangeven wa t zij op zo kort mogelijke termijn aan acties gaat 
ondernemen om het proces weer vlot te trekken? 

5. Kan GS aangeven hoe zij invulling geeft aan de in het akkoord van Westerlee 
geformuleerde rol van GS: 
a. "De provincie Groningen ziet in de regionale structuurversterking van Oost-

Groningen een nadrukkelijke en deels ook co-financierende rol voor zich 
weggelegd. Met name waar het gaat om economische infrastructuur en het 
stimuleren van een grotere arbeidsparticipatie. De provincie trekt daarbij 
intensief op met de portefeuillehouders economie in het gebied "fAkkoord van 
Westerlee, pagina 11 punt 16) 

b. En aan de daaron der geformuleerde punten, met name 20 tot en met 25? 
20. adviseert en ondersteunt gemeenten bij het benutten van Europese (o.m. EFRO-gelden ten 
behoeve van regionale ontwikkeling en interregionale samenwerking met Duitsland), landelijk 
een provinciale fondsen (waaronder Sectorfonds), subsidies en andere beleidsinstrumenten en 
faciliteert de gemeenten en andere partijen bij aanvragen. De provincie zal bemiddelen waar 
het gaat om landelijke cofinanciering voor Europese programma's. Daarnaast zal, binnen de 
geldende randvoorwaarden, getracht worden provinciale cofinanciering voor projecten en 
initiatieven beschikbaar te stellen; 
2L maakt als hoofdaanvrager van het Sectorplan concrete afspraken met de gemeenten over 
de inzet van een deel van deze middelen in Oost-Groningen. Voor het sectorplan Groningen is 
17,8 miljoen door het Rijk beschikbaar gesteld; 



22. zorgt dat de gemeenten en ondernemers in Oost-Groningen aansluiting vinden bij de 
werkgelegenheidskansen van de programma 's die rondom Oost-Groningen worden uitgevoerd 
ter compensatie voor de nadelige gevolgen van de aardbevingen; 
23. stelt genereus denkkracht en inzet van provinciale medewerkers ter beschikking bij de 
hierboven genoemde inspanningen van de gemeenten; 
24. zal waar dat nodig is, gemeentelijke investeringen voorfinancieren; 
25. heeft toegezegd dat bovenstaande afspraken na de maartverkiezingen door de nieuwe 
Provinciale en Gedeputeerde Staten zullen worden gerespecteerd. (Akkoord van 
Westerlee, pagina 11) 

6. De Partij van de Arbeid heeft zorgen over de bestuurlijke slagkracht in de regio. 
Deelt het College deze zorgen? Welke mog elijkheden ziet GS om die te helpen 
versterken? 

7. Heeft het College een "Plan B", mocht dat noodzakelijk zijn? 

Met vriendelijke groet, 

Statenfractie Partij van de Arbeid, 

Eugenie Stolk en Dominique de Haas 


