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PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen, 
De heer MJ. van den Berg 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 

Datum: maandag 15-01-2014, 

Onderwerp: Statenvragen n.a.v. collegeakkoord 

Geacht college, 

N.a.v. het opgestelde collegeakkoord heeft de PW een aantaal vragen voor College van Gedeputeerde 
Staten. 

1. De gemeentelijke herindeling zal niet meer van bovenaf worden opgelegd, waarbij wordt 
aangetekend dat de nieuwe gemeenten wel over voldoende schaal en bestuurskracht moeten 
beschikken. Wat moeten we daar precies onder verstaan? Betekent het 'in dialoog gaan'met 
de verschillende gemeenten dat gemeenten daadwerkelijk hun eigen keuzes kunnen maken en 
dat het College uitsluit dat het uiteindelijk de herindeling van bovenaf op zal leggen via haar 
doorzettingsmacht? Zo nee, waarom niet? 

2. De PVV maakt zich zorgen dat provinciale reserves zullen worden aangesproken om onder 
andere revolverende fondsen mee te vullen en dat deze fondsen uiteindelijk niet zullen 
renderen. Kan het College van Gedeputeerde Staten onze zorg daarover enigszins kunnen 
wegnemen door uit te leggen waarom investeringen in m.n. duurzaamheidsprojecten op 
termijn wel kunnen renderen? Zo nee waarom niet? 

3. Kan het College van GS met betrekking tot het aardgasdossier uitleggen wat het met de 
uitkoopregeling wil en of deze regeling voor het hele aardgaswingebied zal gelden. Zo nee 
waarom niet? 

4. Wat verstaat het College van GS onder 'een oplossing zoeken' voor de kolencentrale? 

5. Op welke wijze wil het College van GS het dossier Zuidelijke Ringweg aan gaan pakken? Is het 
College van GS bereid om de financiële risico's voor de provincie op een rij te zetten, en alsnog 
rekening te houden met ingediende bezwaren en aangedragen alternatieven en aanpassingen, 
zowel door de oppositie als wel door omwonenden? Zo nee waarom niet? 



6. Er komt structureel meer geld beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer. Hoeveel geld is dit? 
Waar wordt dit geld concreet voor ingezet en wat wil het College hiermee bereiken? 

7. In het kader van het arbeidsmarktbeleid. Hoe denkt het College van GS over verdringing van 
Groningse werknemers door buitenlandse werknemers, ook als deze conform Nederlandse 
CAO worden betaald? Vindt het College van GS net als de PW dat Groningse werknemers 
voorrang zouden moeten krijgen in geval van werkgelegenheid in m.n. Oost-Groningen? Zo 
nee waarom niet? 

8. Kan het College van GS garanderen dat de reguliere agrariër niet de dupe zal worden bij de 
financiële bevoordeling van de biologische landbouw? Zo nee waarom niet? En zo ja, op welke 
wijze? 

9. Kan het College van GS meedelen waarop bezuinigd zal worden om de extra investeringen in 
leefbaarheid mogelijk te maken? Zo nee waarom niet? 

Wij zien uit naar uw beantwoording van onze vragen. 

Met vriendelijk Groet, 
Namens de fractie van de Partij voor de Vrijheid, 

Ton van Kesteren 

PVV Fractie Groningen 
Turfsingel 83 
9712 KL Groningen 


