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PW Fractie Groningen - schriftelijke vragen naar aanleiding 
van het opgestelde collegeakkoord zoals de gemeentelijke 
herindeling en aardgasdossier 

Geachte heer Van Kesteren, 

Per brief van 15 januari 2015 (waarschijnlijk is 15 mei 2015 bedoeld, door ons 
ontvangen op 19 mei 2015) stelt u ons een aantal vragen over ons collegeakkoord. 
In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

Vraag 1: 
De gemeentelijke herindeling zal niet meer van bovenaf worden opgelegd, waarbij 
wordt aangetekend dat de nieuwe gemeenten wel over voldoende schaal en 
bestuurskracht moeten beschikken. Wat moeten we daar precies onder verstaan? 
Betekent het 'in dialoog gaan' met de verschillende gemeenten dat gemeenten 
daadwerkelijk hun eigen keuzes kunnen maken en dat het College uitsluit dat het 
uiteindelijk de herindeling van bovenaf op zal leggen via haar doorzettingsmacht? 
Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 1: 
Dat gemeentelijke herindeling niet meer van bovenaf zal worden opgelegd 
betekent voor ons college dat het aan de gemeenten wordt gelaten om voorstellen 
tot gemeentelijke herindeling te doen. Voor ons is daarbij een uitgangspunt dat de 
nieuw te vormen gemeenten over voldoende schaal en toekomstgerichte 
bestuurskracht beschikken om provinciale taken naar gemeenten over te kunnen 
dragen. Dit uitgangspunt zullen wij in de komende periode nader uitwerken, in 
dialoog met Provinciale Staten en de gemeenten. Daar waar gemeenten een 
beroep doen op de provincie om processen te faciliteren, zijn wij daartoe genegen. 
Differentiatie tussen gemeenten kan bij de overdracht van taken aan de orde zijn. 
Het uitgangspunt dat gemeentelijke herindeling niet meer van bovenaf wordt 
opgelegd betekent eveneens dat gemeenten inderdaad hun eigen keuzes over hun 
bestuurlijke toekomst kunnen maken. Dit betekent ook dat wij niet eigenstandig 
gebruik zullen maken van onze bevoegdheid om herindelingsvoorstellen te doen, 
waarvoor geen draagvlak bij de betrokken gemeenten bestaat. 
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Vraag 2: 
De PW maakt zich zorgen dat provinciale reserves zullen worden aangesproken 
om onder andere revolverende fondsen mee te vullen en dat deze fondsen 
uiteindelijk niet zullen renderen. Kan het College van Gedeputeerde Staten onze 
zorg daarover enigszins kunnen wegnemen door uit te leggen waarom 
investeringen in m.n. duurzaamheidsprojecten op termijn wel kunnen renderen? Zo 
nee waarom niet? 

Antwoord 2: 
In het Collegeakkoord is een bedrag van € 10 miljoen (verspreid in € 2.500.000 per 
jaar over de jaren 2016-2019) uitgetrokken ter afdekking van risico's die annex zijn 
met revolverende fondsen. Dit bedrag is daarmee onderdeel geworden van de 
totale bestedingenkant (lees; ambities) van dit Collegeakkoord ad € 75,5 milj. 
Kijkend naar middelen die reeds beschikbaar zijn dan hebben we het over ambities 
van € 57,9 milj. in het Collegeakkoord waarvoor dekking gezocht moet worden. Het 
laten vrijvallen van gelabelde bedragen binnen bestemmingsreserves is één van 
de mogelijkheden om de totale ambities te kunnen dekken. Het is dus niet zo, dat 
reserves ingezet worden ter dekking van (risico's) revolverende fondsen. 

Met betrekking tot duurzaamheidsprojecten is (met Europees geld) in de drie 
noordelijke provincies een duurzaamheidslening uitgeschreven. Tegen een zeer. 
laag rentetarief konden inwoners een lening afsluiten voor het treffen van 
energiebesparende maatregelen Een kredietwaardigheidstoest was een 
onderdeel van de aanvraagprocedure. Aanvankelijk liep het fonds niet snel, maar 
na een paar stimulerende maatregelen (zoals stapeling met een subsidieproject, 
het aanstellen van een energiecoach en de teruggave van de kosten voor het 
verplichte maatwerkadvies) ging de regeling beter lopen. Zeker toen het 
bedrijfsleven actief ging werven, kwamen de aanvragen goed op gang. Gedurende 
het project (van eind mei 2013 tot september 2014) zijn 60 leningen verstrekt en is 
voor bijna € 700.000,- geld geleend. Nu staan de leningen uit, het geld vloeit 
langzaam terug gedurende een groot aantal jaren. 

Vraag 3: 
Kan het College van GS met betrekking tot het aardgasdossier uitleggen wat het 
met de uitkoopregeling wil en of deze regeling voor het hele aardgaswingebied zal 
gelden. Zo nee waarom niet? 

Antwoord 3: 
Wij begrijpen uw belangstelling voor een uitkoopregeling, vanuit de problemen die 
inwoners ervaren in de schadeafhandeling of noodzakelijke versterking. Inwoners 
van het gaswinningsgebied mogen niet gevangen zitten in hun huis, dus indien 
verkoop uitblijft of significant langer duurt dan in vergelijkbare gebieden zonder 
aardbevingen, moet de markt hiervoor gecorrigeerd worden. Doel is de 
woningmarkt in Groningen gezond te houden. 

De mogelijkheid om te verhuizen is in deze regio ook belangrijk vanuit het beginsel 
dat iedereen recht heeft op een veilige woning. Indien het ministerie van 
Economische Zaken er niet in blijkt te slagen de inwoners van het 
gaswinningsgebied op redelijke termijn zicht te bieden op een veilige woning, 
moeten de betreffende huiseigenaren de mogelijkheid hebben hun huis te 
verkopen. Een uitkoopregeling wordt daarom onderzocht onder regie van de 
Nationaal Coördinator. 

Wij zijn geen voorstander van een onvoorwaardelijke, algemene uitkoopregeling. 
Reden daarvoor zijn de mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid, woningmarkt en 



economie in de regio. Wij geloven in een toekomst voor de regio, waarin de 
maatregelen die getroffen worden, de inwoners voldoende veiligheid, compensatie, 
ontzorging en zekerheid bieden om hier aangenaam te kunnen blijven wonen en 
werken. 

Vraag 4: 
Wat verstaat het College van GS onder 'een oplossing zoeken' voor de 
kolencentrale? 

Antwoord 4: 
Wij hebben in het coalitieakkoord aangegeven een duurzame oplossing te zoeken 
voor de kolencentrale. Wij geven hier invulling aan door in te zetten in op bijstook 
van biomassa in de kolencentrale van RWE. De bijstook van biomassa zorgt voor 
belangrijk minder gebruik van kolen en is een manier om de transitie van fossiele 
energieproductie naar duurzame energie vorm te geven. RWE is thans bezig met 
de voorbereiding van een aanvraag voor subsidie voor bijstook van biomassa in 
het kader van de SDE+ regeling. RWE heeft eerder aangegeven te streven naar 
opschalen van de biomassa bijstook tot max. 35% input in 2020 onder de 
voorwaarde dat een en ander technisch en financieel haalbaar is. Indien de 
subsidie wordt toegekend zullen wij RWE maximaal stimuleren en faciliteren om de 
ambitieuze bijstook doelstelling van 35 % te realiseren. 

Vraag 5: 
Op welke wijze wil het College van GS het dossier Zuidelijke Ringweg aan gaan 
pakken? Is het College van GS bereid om de financiële risico's voor de provincie 
op een rij te zetten, en alsnog rekening te houden met ingediende bezwaren en 
aangedragen alternatieven en aanpassingen, zowel door de oppositie als wel door 
omwonenden? Zo nee waarom niet? 

Antwoord 5: 
Wij houden ons aan de afspraken die wij met de minister van Infrastructuur en 
Milieu en de gemeente Groningen gemaakt hebben in de Realisatieovereenkomst 
van 16 december 2014 (zie onze voordracht 56/2014) over de realisatie van het 
project Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2. Wij hebben de Staten met onze 
voordracht 40/2014 voor de bijdrage uit het RSP/RMF en met onze brief van 
21 augustus 2014 (zaaknummer 532507) geïnformeerd over de risico's en de 
risicobeheersing van het project. Wij hebben bij de Statenbehandeling van die 
voordracht en brief afgesproken dat de Staten geïnformeerd worden via de 
reguliere project- en controlcyclus indien de ontwikkeling van de financiële risico's 
daar aanleiding toe geeft. In het Tracébesluit dat de minister van Infrastructuur en 
Milieu op 29 september 2014 heeft vastgesteld, is aangegeven op welke wijze 
rekening is gehouden met de tegen het project ingediende bezwaren. Op dit 
moment loopt nog de bezwaarprocedure bij de Raad van State; de uitspraak wordt 
op z'n vroegst begin juli verwacht. 

Vraag 6: 
Er komt structureel meer geld beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer. Hoeveel 
geld is dit? Waar wordt dit geld concreet voor ingezet en wat wil het College 
hiermee bereiken? 

Antwoord 6: 
Natuurbreed komt er de komende jaren (t/m 2027) meer geld beschikbaar. Wij 
zullen de komende tijd nader afwegen in welke mate deze gelden voor beheer of 
inrichting ingezet zullen worden. 



Vraag 7: 
In het kader van het arbeidsmarktbeleid. Hoe denkt het College van GS over 
verdringing van Groningse werknemers door buitenlandse werknemers, ook als 
deze conform Nederlandse CAO worden betaald? Vindt het College van GS net als 
de PW dat Groningse werknemers voorrang zouden moeten krijgen in geval van 
werkgelegenheid in m.n. Oost-Groningen? Zo nee waarom niet? 

Antwoord 7: 
Het betreft hier het vrije verkeer van werkenden binnen de Europese Unie, waar wij 
ons niet in kunnen mengen. Overigens gaat het deels om specialistische functies 
die in het Noorden niet beschikbaar zijn; in dat geval is geen sprake v an 
verdringing. 

Vraag 8: 
Kan het College van GS garanderen dat de reguliere agrariër niet de dupe zal 
worden bij de financiële bevoordeling van de biologische landbouw? Zo nee 
waarom niet? En zo ja, op welke wijze? 

Antwoord 8: 
De beoogde financiering ten behoeve van de biologische landbouw is aanvullend 
op de bestaande financieringsbronnen voor de landbouw. Er is derhalve voor de 
reguliere landbouw geen sprake van 'de dupe worden van'. 

Vraag 9: 
Kan het College van GS meedelen waarop bezuinigd zal worden om de extra 
investeringen in leefbaarheid mogelijk te maken? Zo nee waarom niet? 

Antwoord 9: 
Nee, dat kunnen wij op dit moment nog niet aangeven. In de Begroting 2016 zullen 
wij aangeven voor welke onderdelen hoeveel geld beschikbaar is. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

secretaris. 


