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Schriftelijke vragen over mogelijke tweespalt in het college 
over de versterkingsaanpak 

Geachte heer Zwiers, 

In deze brief beantwoorden wij uw schriftelijke vragen die u ons stelde in uw brief van 4 juni jl. over 
bovengenoemd onderwerp. 

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 Ji. 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. 

Antwoord op vraag 1 en 2: 
Nee, wij herkennen ons niet in het geschetste beeld. Ons college treedt eensgezind naar buiten en laat geen 
misverstand bestaan over de te bereiken doelen. Er hoeft op dat punt dan ook niets te worden hersteld. 

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? 
Otis 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 aardgasprobiematiek? Graag een reactie van het Coiiege van Gedeputeerde Staten. 

Er is bijna elke week een vast overleg met burgemeesters en wethouders over het gaswinningsdossier. 
Daarnaast zijn er afzonderlijke overleggen. Zo bevorderen wij dat ook de regio gezamenlijk optrekt. In onze brief 
van 23 januari 2018 aan Provinciale Staten (2018-Q04936/4/A.22) hebben wij de overlegstructuur met het rijk 
beschreven. 
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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 Coiiege van Gedeputeerde Staten. 

De gemeente Oldambt is niet aanwezig bij het vaste overleg van de gaswinningsgemeenten. Wei hadden wij via 
burgemeester Smit een vaste verbinding met Oldambt en met de omliggende gemeenten. Door zijn tragische 
overlijden is die verbinding tijdelijk verbroken, maar wij streven er naar om de verbinding snel te herstellen. 

5) Weike roi speeit het Coiiege van Gedeputeerde Staten bij het benoemen van de nieuwe nationaal 
coördinator Groningen en heeft de Provincie überhaupt een roi bij deze benoeming? Graag een 
reactie van het Coiiege van Gedeputeerde Staten. 

Ons college overlegt in regioverband met het rijk hoe de toekomstige 'governance' van schadeherstel, 
versterking en perspectief voor Groningen vorm moet krijgen. 
De benoeming van een nieuwe Nationaal Coördinator ligt daarom niet voor de hand. Wel wordt een 
interimmanager benoemd die leiding moet geven aan de NCG-organisatie en die deze moet voorbereiden op de 
nieuwe bestuursvorm. De minister van EZK heeft deze functionaris inmiddels benoemd. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

, secretaris. 


