
PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten Groningen, 

De heer F.J. Raas 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 

Datum: 26 juli 2017 
Onderwerp; vragen n.a.v. tweede versie van het rapport van Antea 'Onderzoek 
meetinstrumenten stap 3, Verschillenanalyse' 

Geacht College van Gedeputeerde Staten, 

Dinsdag 18 juli, minder dan 24 uur voor aanvang van de vergadering van de 
Statencommissie van Bestuur, financiën en veiligheid waarin (de eerste versie van) 
het Antea-rapport 'Onderzoek meetinstrumenten stap 3, Verschillenanalyse' zou 
worden behandeld, berichtte de Statengriffie aan de leden van Provinciale Staten 
(PS) van Groningen dat het College van Gedeputeerde Staten (GS) een tweede 
versie had ontvangen van dat rapport. Die tweede versie werd de leden van PS gelijk 
ter beschikking gesteld. 

De fractie van de PW heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen: 

1) Waarom is deze tweede versie gemaakt? 

2) Wie heeft het initiatief genomen om deze tweede versie te (laten) maken? 

3) Wanneer was bekend dat er een tweede versie zou komen? 

4) Wie wisten er allemaal van dat er een tweede versie zou komen vanaf het moment 
dat bekend was dat die versie er zou komen tot de dag dat die versie naar het 
College van GS is gestuurd (18-07-2017)? 

5) Waarom heeft GS deze tweede versie niet op of onmiddellijk na 10-07-2017, de 
dag waarop die is gedateerd, gekregen? 

6) Het Office-programma Word biedt de mogelijkheid om twee teksten met elkaar te 
vergelijken, om als het ware een 'verschillenanalyse' te maken. Zou u ons een 
dergelijke 'verschillenanalyse' kunnen toesturen, of zou u de beide teksten in een 
Word-versie ter beschikking willen stellen? 

7) Als er nu voor allerlei, in de ogen van veel inwoners, maatschappelijke 
organisaties en ook van ons, onnodig onderzoek naar de meerwaarde van tiltmeters 
kosten worden gemaakt, terwijl het daadwerkelijk uitrollen van een netwerk van 



tiltmeters een paar honderdduizend euro schijnt te kosten, dan dient de vraag zich 
aan hoeveel geld er met die onnodige onderzoeken is gemoeid. Vandaar dat wij 
graag van u vernemen wat de kosten waren van elk van de drie stappen van het 
Antea-onderzoek. 

8) En aansluitend op het gestelde in de vorige vraag; zijn er extra kosten in rekening 
gebracht voor het opstellen van de tweede versie van stap 3? Zo ja, hoe hoog zijn 
die extra kosten? 

9) Welke versie is 19 juli tijdens van de vergadering van de Statencommissie van 
Bestuur, financiën en veiligheid nu besproken? 

10) Van welke versie heeft het College van GS PS per schrijven d.d. 18 juli 2017 nu 
een nadere duiding gegeven? 

In afwachting van uw reactie, 
met vriendelijke groet. 

Ronald Kaatee, Statenfractie PW Groningen 


