
Aan : College van Gedeputeerde Staten Groningen 

Van : Jan. Wolters   Statenfractie SP 

Datum: 21 september 2018 

Betreft: onduidelijkheden bij grondtransacties waarbij GSP wordt genoemd 

 

 

 

Geacht college, 

 

De laatste dagen is er veel in het nieuws over een rechtszaak die door de heer Wiertsema is 

aangespannen in verband met grondtransacties voorafgaand aan de komst van Google. 

Deze zaak speelt al heel lang maar lijkt nu naar een climax te gaan waarbij GSP niet ongeschonden uit 

de strijd komt.  Daarnaast is er de rechtszaak waarbij een directeur van TCN wordt vervolgd voor 

verdenking van fraude en omkoping. 

Tegelijk gaan er ook geruchten dat er ook recenter dubieuze grondtransacties hebben plaats 

gevonden waarbij de naam van GSP wordt genoemd. Er wordt met name een link gelegd met het 

bedrijf Powerfields, waarin een aantal prominente Groningers een rol spelen. 

 

Groningen Sea Ports is eigendom van de provincie en 2 gemeenten. Affaires rondom GSP gaan dus 

ook direct provincie en gemeenten aan. Negatief nieuws over GSP is indirect ook negatief nieuws 

over de rol van de overheden die eigenaar zijn van GSP. Daarom de volgende vragen: 

 

 

1.  Kan het college ons uitleggen hoe de gang van zaken is geweest rond de grondtransacties 

ten behoeve van de Google vestiging en of en zo ja in welke mate het bestuur van GSP hier is 

tekort geschoten? 

 

2. Klopt het dat er op dit moment ook een andere kwestie speelt rondom grondtransacties en 

zo ja, kan het college dan , zodra dit mogelijk is, hierover informatie geven aan de Provinciale 

Staten? 

 

3. Heeft het dagelijks bestuur en/ of de raad van commissarissen maatregelen genomen om 

herhaling van een kwestie zoals die rond de grondtransacties ten behoeve van  de Google 

vestiging is ontstaan wordt voorkomen? Zo ja, welke zijn dat ? 

 

 

In afwachting van uw reactie  

 

Jan Wolters 

Fractie Socialistische Partij 

 

 

 

 


