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Schriftelijke vragen over het optreden van minister Wiebes 

Geachte heer Schmaal, 

Voordat wij ingaan op uw schriftelijke vragen betreffende de wandelgangen van Minister Wiebes (gesteld in uw 
bovengenoemde brief van 2 oktober jl.), voelen wij de behoefte om eerst in algemene zin in te gaan op het door 
u gestelde bij uw vragen over de handelswijze van de minister. 

De vrijheid van handelen van politieke partijen is een groot democratisch grondrecht. De specifieke casus die u 
aan ons college voorlegt, raakt direct aan deze democratische grondrechten. Om die reden zijn wij zeer 
terughoudend in het oordelen over het handelen van politieke partijen en/of haar ambtsdragers. U dient onze 
beperkte beantwoording van uw vragen dan ook in dit licht te bezien. 

Vraag 1) Bent u op de hoogte van deze situatie, zijn u ook gevalien bekend waarbij provinciale 
fracties gelieerd aan de Haagse coalitie door Wiebes zijn uitgenodigd om te spreken over het 
gasdossier? 

Via het wandelgangcircuit hebben ons geluiden bereikt dat er sprake zou zijn van gesprekken tussen de 
minister van EZK en politieke fracties in onze provincie. Die geluiden hebben wij voor kennisgeving 
aangenomen. 

2) Wat vindt u van deze acties, bent u het met ons eens dat dit achter-de-rug-om werken niet getuigt van 
enig respect voor eenheid in Groningen? 

en 
3J Bent u het me t ons eens dat deze actie duidelijk laat zien dat Haagse coalitiepartijen in de regio, door 
hieraan mee te werken, bijdragen aan verdeeldheid in de regio? 

en 
4) Kunt u ons vertellen hoe Staten en Raden nog zuiver input kunnen leveren op plannen als deze 
plannen mee gevormd zijn in een achterkamertje waar sommige fracties wel bij waren en anderen niet. 

en 
5) Wat gaat u doen om dit verdeel en heers model te voorkomen? 

Zie ons antwoord in de inleiding. 
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6) Heeft u hier ook overleg over met de stuurgroep c.q. de burgemeesters in Groningen? 

Zoals gesteld in ons antwoord op vraag 1 hebben wij e.e.a. voor kennisgeving aangenomen en geen verdere 
actie ondernomen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


