
provincie 
groningen 

Gedeputeerde Staten 

Aan het lid van Provinciale Staten, 
de heer R. Visser 

Datum 
Briefnummer 
Zaaknummer 
Behandeld door 
Telefoonnummer 
Antwoord op 
Bijlage 
Onderwerp 

1 5 'ZOsB 
2016-15.641/11/A.18, GMO 
620507 
P. Tetteroo 
(050) 316 7077 

schriftelijke vragen over de gemeentelijke herindeling tussen 
de G7 gemeenten 

Geachte heer Visser, 

In uw brief van 22 februari 2016 stelt u ons zeven vragen over de gemeentelijke herindeling van de 
G7-gemeenten in de regio Noord-Groningen. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan. 
Volledigheidshalve herhalen wij uw vragen en geven daarna ons antwoord. 

1. Bent u op de hoogte van het staken van de gesprekken over de zogenoemde supergemeente op het 
Hoogeland en kunt u ons nader over de stand van zaken informeren? 

Antwoord 
Ja. Ons college was deelnemer aan deze gesprekken. 

2. Bent u, alles overziende, tevreden met de resultaten van uw beleid om de druk van de ketel te halen en 
de ontwikkeling zoveel mogelijk van "onderop" te doen plaatsvinden? Kunt u uw antwoord toelichten en 
daarbij ook de ontwikkelingen elders in de provincie betrekken? 

Antwoord 
Het meerjarige proces op weg naar een nieuwe bestuurlijke organisatie van de provincie Groningen laat zich 
niet samenvatten in termen van "tevredenheid" over het beleid van de provincie. Het zijn primair de 
Groninger gemeenten zelf, zo constateren wij, die in de afgelopen jaren belangrijke stappen hebben gezet 
op weg naar een nieuwe bestuurlijke organisatie. In onze brief van 12 januari 2016 (2016-00909/2/A.12, 
BJC) aan Provinciale Staten hebben wij de stand van zaken op het gebied van de gemeentelijke herindeling 
in onze provincie weergegeven. En ook sindsdien zijn de ontwikkelingen niet stil blijven staan. 

3. Vindt u dat de belangen van de inwoners van de G7-gemeenten gediend worden door een eventuele 
bestuurlijke stagnatie bij de beoogde versterking van het lokale bestuur in het gebied? 

Antwoord 
De belangen van de inwoners van de zeven gemeenten in Noord-Groningen zijn inderdaad niet gediend met 
een dergelijke bestuurlijke stagnatie. Dit is voor ons college een zeer belangrijke overweging geweest om 
onze verantwoordelijkheid te nemen en samen met de gemeenten een vervolgproces te voeren en dat 
proces te faciliteren. Toen is gebleken dat dit proces niet tot een doorbraak heeft geleid, hebben wij ten 
behoeve van het belang van de inwoners het besluit genomen om het zogeheten open overleg te gaan 
voeren met de besturen van de zeven betrokken gemeenten. 

Martinikerkhof 12 
9712 JG Groningen 

Sint Jansstraat 4 
9712 JN Groningen 

Postbus 610 
9700 AP Groningen 

Telefoon 
050 316 4911 

www.provinciegroningen.nl  
info@provinciegroningen.nl 

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling 
Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 316 4160. BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 1182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A 



4. Welke bestuurlijke configuratie acht u het meest wenselijk om de problematiek van de mijnbouwschade 
bovenop de al bestaande krimp het hoofd te bieden? 

Antwoord 
Wij achten die bestuurlijke constellatie het meest wenselijk die het beste antwoord kan geven op de grote 
maatschappelijke en sociaaleconomische opgaven in de regio Noord-Groningen. In het kader van het te 
voeren open overleg kunnen wij daarop niet vooruitlopen. Doel van het open overleg is om samen met de 
gemeenten te verkennen of in het belang van de inwoners van Noord-Groningen gekomen kan worden tot 
een samenhangend, regionaal evenwichtig en duurzame perspectief op de bestuurlijke organisatie in Noord-
Groningen, dat kan rekenen op zoveel mogelijk draagvlak. 

5. Welke vervolgstappen bent u voornemens te zetten, al dan niet in samenwerking met de Vereniging van 
Groninger Gemeenten? 

Antwoord 
Onder verwijzing naar onze brief van 11 maart jl. aan Provinciale Staten (2016-15.578/10, BJC) hebben wij 
besloten de provinciale Arhi-procedure te starten voor de gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne,  
Delfzijl, Eemsmond, Loppersum en Winsum. Deze procedure start met de aankondiging van het zogeheten 
open overleg en is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 8, eerste lid, van de Wet 
algemene regels herindeling (Wet arhi). De Vereniging van Groninger Gemeenten is hierin geen partij. 

6. Welke wettelijke mogelijkheden staan u ter beschikking als er een stagnatie dreigt? 

Antwoord 
De wettelijke mogelijkheden van ons college zijn opgenomen in artikel 8 van de Wet arhi. Gedeputeerde 
Staten kunnen de colleges van de betrokken gemeenten uitnodigen voor het voeren van het zogeheten open 
overleg dat maximaal 6 maanden duurt (eerste lid). Dit overleg kan resulteren in een herindelingsontwerp 
dat uiterlijk drie maanden na afloop van het overleg door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld en 
tezamen met een verslag van het gevoerde overleg wordt verzonden aan de raden en aan de minister 
(tweede lid). Na de zienswijzeprocedure en inspraak door de betrokken raden op het herindelingsontwerp 
stellen Provinciale Staten uiterlijk binnen vier maanden het herindelingsadvies aan de minister vast (artikel 4, 
eerste lid en artikel 8, vijfde lid). 

7. Staat u in contact met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over deze kwestie en, 
zo ja, waaruit bestaat dit contact dan en wat beoogt u daarmee te bereiken? 

Antwoord 
Wij onderhouden voortdurend contacten en als dat tot resultaten leidt, zullen wij Provinciale Staten daarover 
vanzelfsprekend informeren. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


