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Statenfractie WD - Statenvragen mogelijke sluiting Open 
Universiteit Groningen. 
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Geachte mevrouw Dijkstra, 

In uw brief van 17 december 2015 heeft u vragen gesteld overeen mogelijke 
sluiting van de drie noordelijke vestigingen van de Open Universiteit. Wij 
beantwoorden uw vragen als volgt: 

Vraag 1: 
Is het College op de hoogte van de mogelijke sluiting van de Open Universiteit, 
zoals is vermeld in het Dagblad van het Noorden, editie 17 december 2015 ('Open 
Universiteit sluit noordelijke locaties')? 

Antwoord: 
Ja. Voor Noord-Nederland betekent deze voorgenomen verandering: 
- het volledig sluiten van de studiecentra in Emmen en in Leeuwarden; 
- het omvormen van het studiecentrum Groningen naar een tentamenfaciliteit; 
- verlies van hoogwaardige arbeidsplaatsen; circa 10 (deeltijd-)medewerkers 
dreigen (op termijn) hun baan te verliezen; 
- een verschraling van de bestaande onderwijsinfrastructuur in Noord-Nederland 
en daarmee een afbreuk van het imago van Groningen als kennisstad. 

Vraag 2: 
Is het College het met de WD-fractie eens dat de Open Universiteit een belangrijke 
onderwijsvoorziening is voor de inwoners voor de provincie Groningen? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord: 
Ja. 
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De provincie Groningen werkt volgens normen die xijrs vastgelegd in een handvest voor dienstverienjng. 
Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie en Kabinet. Publieksvoorlichting'; 050 3164160 



Vraag 3: 
Is het College het met ons eens dat het vertrek van de Open Universiteit een 
verschraling zou betekenen voor de bestaande onderwijsinfrastructuur in 
Groningen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 2. 

Vraag 4: 
Is het College bereid om met het College van Bestuur van de Open Universiteit, de 
Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en het College van 
B&W van de gemeente Groningen in overleg te gaan, zodat voorkomen kan 
worden dat deze belangrijke onderwijsvoorziening voor de stad verloren gaat? Zo 
nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Ja. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


