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Geachte mevrouw Beenen en heer Engelkens, 

In uw bovenvermelde brief stelt u ons een aantal vragen over het project Kans voor de Veenkoloniën. In 
deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

Vraag 1: Hebt u kennis genomen van het achtergrondartikel in het Dagblad van het Noorden 
maandag 6 maartJl.? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord; ja, daar hebben wij kennis van genomen. 

Vraag 2: Bent u ook met ons van mening dat door het verbeteren van de sociaaieconomische situatie 
van de inwoners van de Veenkoloniën er een gezondheidswinst is te behalen en zo de 
gezondheidsverschiilen met andere regio's kunnen worden verkleind en ook de leefsituatie verbetert 
kan worden? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: ja. 

Vraag 3: Bent u op de hoogte van het feit dat tot dit jaar inmiddels 400.000 Euro is uitgegeven aan het 
optuigen van een stuurgroep, het houden van bijeenkomsten, het maken van websites en een logo? 

Antwoord: wij hebben hier via de media kennis van genomen. 

Vraag 4: En bent u het ook met ons eens dat de 10 Miljoen voor de Veenkoloniën ook daadwerkelijk 
en voornamelijk ten goede moet komen aan verbeteren van de sociaal-economische status en 
leefomgeving (werk, zorg, lichaamsbeweging, huisvesting etc) van mensen die het in deze regio niet 
gemakkelijk hebben? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: ja, dat zijn wij met u eens. 
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Vraag 5: Kans voor de Veenkoloniën is een samenspei van partijen. Een brede coaiitie: De inwoners 
van het gebied, aanbieders van zorg en preventie, zorgverzekeraars en gemeenten. Wij missen in dit 
rijtje de provincie, terwiji de provincie toch oog zou moeten hebben voor een goeie regionaie 
spreiding van de zorg. Heeft de provincie geen roi in dit samenspei van partijen? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord: De provincie is, evenals overigens de provincie Drenthe, geen partner in dit project. Uit oogpunt 
van sociale gezondheidsaspecten hebben de veenkoloniale gemeenten de primaire verantwoordelijkheid 
voor de organisatie en uitvoering van het project genomen. 

Vraag 6: De PvdA Fractie wii graag op de hoogte worden gehouden van de (toekomstige) 
ontwikkeiingen en resuitaten van het initiatief Kans voor de Veenkoioniën. Ziet het Coiiege 
mogeiijkheden om hieraan te voidoen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Gelet op het hiervoor onder 5 gestelde berust ook de verantwoordelijkheid voor communicatie 
over ontwikkelingen en resultaten bij de leiding van het project. Wij adviseren u daarom hiervoor zelf met de 
projectleiding contact op te nemen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

5edeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

secretaris. 


