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PvdA-statenfractie - schriftelijke vragen over de problemen bij 
de uitvoering van het Akkoord van Westerlee m.n. de 
werkgelegenheid en de regionale structuurversterking in Oost-
Groningen 

Geachte dames Stolk en De Haas, 
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Op 20 november 2015 heeft u namens de PvdA-Statenfractie schriftelijke vragen 
gesteld nadat via de media naar buiten werd gebracht dat er grote problemen zijn 
in de uitvoering van het Akkoord van Westerlee. Met deze brief beantwoorden wij 
uw vragen. 

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

Antwoord: Ja. 

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

Antwoord: Ja. 

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

Antwoord: Er hebben in de periode rond het uitkomen van het eindrapport 
van de commissie Van Zijl met alle betrokken partijen (de zeven 
gemeenten in het gebied. Commissie Van Zijl en staatssecretaris Klijnsma) 
intensieve gesprekken plaatsgevonden om het proces rondom het Akkoord 
van Westerlee in goede banen te leiden. 
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4. Kan GS aangeven wat zij op zo kort mogelijke termijn aan acties gaat 
ondernemen om het proces weer vlot te trekken? 

Antwoord: zie het antwoord op vraag 3. 

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website. 
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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 
Akkoord van Westerlee, pagina 11 punt 16) 
b. En aan de daaronder 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; 
21. 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 sectorpian 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) 

Antwoorden a en b: Punt 16 van het Akkoord van Westerlee is verder 
uitgewerkt in de aanbevelingen in het eindrapport van de commissie Van 
Zijl. 
Er is met de gemeenten nauw samengewerkt m.b.t. het tot stand brengen 
van een aanvraag in het kader van de Sectorplan-middelen. Eind 2015 is 
er een aanvraag ingediend. 
Inmiddels is er voor deel twee van de opdracht van de Commissie Van Zijl 
ook € 300.000 door ons beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van de 
5 werkgroepen (en de daarbij behorende plannen) in Oost Groningen. 
De commissie Van Zijl heeft haar werkzaamheden afgerond en haar 
aanbevelingen gepresenteerd in het Eindrapport "Kop d'r Veur". De daar 
gedane aanbevelingen worden overgenomen. De regio is nu aan zet en 
moet het zelf oppakken. In het Akkoord van Westerlee zijn afspraken 
gemaakt met daaraan gekoppeld middelen vanuit het ministerie. 

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

Antwoord: Een van de aanbevelingen van de commissie Van Zijl is om 
gedurende 2 jaar (2016 en 2017) een onafhankelijke en gezaghebbende 
regisseur te benoemen die toezicht houdt op de voortgang van de 
uitvoering van het Akkoord van Westerlee en over deze voortgang 



adviseert aan de staatssecretaris van SZW, daarnaast ook de uitvoering 
van de vijf initiatieven bevordert, ook in hun onderlinge samenhang en 
tenslotte de gemeenten en andere partijen in het gebied helpt om tot een 
gebiedsstrategie te komen. Benadrukt moet nog eens worden dat de 
kracht uit het gebied zelf moet komen en dat het gebied daar hoogstens bij 
ondersteund wordt. 

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

Antwoord: Een plan B is voor ons op dit moment niet aan de orde omdat 
wij samen met de regio volop inzetten om het Akkoord van Westerlee en 
de aanbevelingen uit het eindrapport Kop d'r veur een goed vervolg te 
geven. Eén van de aanbevelingen van de Commissie van Zijl is het 
aanstellen van een regisseur. Conform deze aanbeveling zijn inmiddels 
Bert Middel en Gerard Kremer aangesteld. Zij gaan in Oost-Groningen 
toezien op de uitvoering van het Akkoord van Westerlee. Gezien de 
complexiteit en omvang van de sociaal-economische problematiek in Oost-
Groningen hebben wij ervoor gekozen om een 'duo-regisseur' aan te 
stellen. Beide regisseurs hebben de competenties die nodig geacht worden 
om het gebied verder tot ontplooiing te brengen. Verder gaan deze 
regisseurs de 5 ontwikkelde projectinitiatieven -zoals beschreven in het 
eindrapport- die op verschillende manieren moeten bijdragen aan de 
werkgelegenheid in Oost-Groningen begeleiden. Tenslotte helpen zij de 
gemeenten en andere partijen in het gebied om tot een gebiedsstrategie te 
komen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

, secretaris. 


