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Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 
Groningen, 10 maart 2017 

Betreft: Schriftelijke vragen over Kans voor de Veenkoloniën 

 

Geacht college, 

Op maandag 6 maart j.l. stond er in het Dagblad van het Noorden een achtergrondartikel met als 
titel: "Wat te doen met de 10 miljoen voor de Veenkoloniën"? 
 
Samengevat: Mensen met een lage opleiding gaan acht jaar eerder dood dan gemiddeld en leven 
gemiddeld zo'n vijftien jaar in minder goede gezondheid. 
 
Één van de gebieden waarvan dit bekend is zijn de Veenkoloniën. Dat is al vele generaties zo en het 
verschil met de gezondere regio's loopt op. Middels een Motie van Agnes Wolbert (PvdA) is er door 
de Tweede Kamer zo'n twee jaar geleden 10 Miljoen euro vrijgemaakt om de gezondheidsverschillen 
die er zijn tussen bijvoorbeeld arm en rijk, werkend en werkloos, aan te pakken en een bijdrage te 
leveren aan de leefbaarheid in Veenkoloniën. 
 
Mede naar aanleiding van een werkbezoek van de PvdA Statenfractie aan het programma-bureau 
Kans voor de Veenkoloniën en het al eerdergenoemde achtergrondartikel in het Dagblad van het 
Noorden, namens de PvdA Fractie een aantal vragen aan het College over het verloop van dit project 
en de rol van de provincie hierin: 
 

1. Hebt u kennis genomen van het achtergrondartikel in het Dagblad van het Noorden van 

maandag 6 maart j.l.? Zo nee, waarom niet? 

 

2. Bent u ook met ons van mening dat door het verbeteren van de sociaaleconomische situatie 

van de inwoners van de Veenkoloniën er een gezondheidswinst is te behalen en zo de 

gezondheidsverschillen met andere regio's kunnen worden verkleind en ook de leefsituatie 

verbetert kan worden? Zo nee, waarom niet? 

 

3. Bent u op de hoogte van het feit dat tot dit jaar inmiddels 400.000 Euro is uitgegeven aan het 

optuigen van een stuurgroep, het houden van bijeenkomsten, het maken van websites en 

een logo?  

 

4. En bent u het ook met ons eens dat de 10 Miljoen voor de Veenkoloniën ook daadwerkelijk 

en voornamelijk ten goede moet komen aan verbeteren van de sociaal-economische status 

en leefomgeving (werk, zorg, lichaamsbeweging, huisvesting etc) van mensen die het in deze 

regio niet gemakkelijk hebben?  Zo nee, waarom niet? 

 

5. Kans voor de Veenkoloniën is een samenspel van partijen. Een brede coalitie: De inwoners 

van het gebied, aanbieders van zorg en preventie, zorgverzekeraars en gemeenten. Wij 

missen in dit rijtje de provincie, terwijl de provincie toch oog zou moeten hebben voor een 

goeie regionale spreiding van de zorg. Heeft de provincie geen rol in dit samenspel van 
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partijen? Zo nee, waarom niet?  

 

6. De PvdA Fractie wil graag op de hoogte worden gehouden van de (toekomstige) 

ontwikkelingen en resultaten van het initiatief Kans voor de Veenkoloniën. Ziet het College 

mogelijkheden om hieraan te voldoen? Zo nee, waarom niet? 

 

In afwachting van uw beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens de PvdA Statenfractie 
Gert Engelkens en Ankie Beenen 
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