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Schriftelijke vragen over grondtransacties waarbij GSP wordt 
genoemd. 

Geachte heer Wolters, 

Hierbij beantwoorden wij uw schriftelijke vragen m.b.t. grondtransacties waarbij GSP wordt genoemd zoals u die 
ons stelde in uw brief van 21 september 2018. 

Alvorens ingegaan wordt op de beantwoording van de vragen schetsen wij u de structuur van Groningen 
Seaports voor en na de verzelfstandiging in 2013. 

De GR kende in de tijd voor de verzelfstandiging een Algemeen Bestuur (AB), een Dagelijks Bestuur (DB) en 
een voorzitter (zijnde een lid van het college van Gedeputeerde Staten). Aan het hoofd van de ambtelijke 
organisatie stond de directeur met het Managementteam. Het AB was het hoogste orgaan, het DB was 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bereidde de voorstellen aan het AB voor. De voorzitter 
leidde de vergaderingen van het DB en AB. Alle organen werden bijgestaan door de ambtelijke organisatie, 
meestal de directeur en het MI van GSP. Het AB telde 12 leden, aan te wijzen door Provinciale Staten van de 
Provincie Groningen en de raden van de gemeenten Delfzijl en Eemsmond. Op grond van de toen geldende 
delegatie- en mandaatbesluiten was uitsluitend het AB bevoegd rechtshandelingen met betrekking tot 
onroerende zaken te verrichten die een belang van € 2,3 miljoen per handeling te boven gingen. 

In de huidige structuur is de provincie Groningen één van de drie deelnemers in de gemeenschappelijke 
regeling Groningen Seaports (GR GSP) met als organen DB en AB, waarbij de GR GSP enig aandeelhouder is 
van de NV GSP. De wijze van invulling van de DB- en AB-leden is gelijk aan die van voor de verzelfstandiging. 
Het AB beslist op welke wijze de voorzitter het stemrecht op de aandelen in GSP NV zal uitoefenen. In de 
verzelfstandigingsdocumentatie zijn alle afspraken, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel 
het DB, AB als van de NV GSP en het samenspel hiertussen zorgvuldig beschreven en vastgelegd. In 
algemene zin zijn operationele zaken waaronder het uitvoeren van grondtransacties een bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid van de directie en Raad van Commissarissen (RvC) van NV GSP. Het AB dient in haar rol 
als enig aandeelhouder van NV GSP wel goedkeuring te verlenen aan investeringen boven dé € 5 miljoen of als 
de investering gevolgen heeft voor het juridische eigendom van de gronden die bij de GR berusten. 
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De provincie Groningen werkt volgens rxjrmen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de 
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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? 

In 2014 heeft Google bekendgemaakt dat een nieuw datacenter zou worden geopend in de Eemshaven. De 
besluitvorming ten aanzien van de grondtransacties van de Google vestiging heeft plaatsgevonden in zowel de 
periode voorafgaand ais de periode aansluitend aan de verzeifstandigingsoperatie van Groningen Seaports in 
2013. Aangezien het betreffende investeringsbesiuit het mandaat van de GSP-directie te boven ging was een 
besluit van het AB/ AvA vereist. Voorzover geen vertrouwelijkheid op stukken is gelegd zijn alle stukken van de 
GR GSP openbaar en worden deze gepubliceerd op de website van Groningen Seaports  
(https://www.aroninaen-seaports.com/aroninQen-seaports/orqanisatiestructuur/. Op basis van de gepubliceerde 
stukken schetsen wij u de gang van zaken met betrekking tot de grondtransactie van Google. 

De komst van datacenters naar de Eemshaven kent een lange aanloopperiode. Uit verkennende gesprekken 
met diverse marktpartijen bleek interesse voor het vestigen van datacenters in de Eemshaven in een gebied 
direct grenzend aan het beheersgebied van GSP. De gronden waren in het bezit van diverse private 
grondeigenaren. GSP heeft een visiedocument Eemshaven Zuid-Oost opgesteld op basis waarvan diverse 
planologische trajecten zijn doorlopen om het mogelijk te maken datacenters in Eemshaven Zuid-Oost te 
kunnen vestigen. Op 9 november 2012 heeft het AB, onder oplegging van aanvullende voorwaarden, ingestemd 
met het investeringsvoorstel betreffende het project Eemshaven Zuid-Oost. Uiteindelijk heeft het AB op 4 juli 
2014 ingestemd met terreinuitgifte Eemshaven Zuid-Oost aan Green Box Computing (Google), met 
ondertekening van de koopovereenkomst en de overdracht van gronden. Op basis van het bovenstaande zien 
wij geen aanleiding te constateren dat het bestuur van GSP te kort is geschoten. 

In de inleiding op uw vragen wordt de rechtszaak van de heer Wiertsema aangehaald. Wij kunnen u mededelen 
dat over deze zaak een juridische procedure loopt. Ook vanwege dit feit, maar met name vanwege 
bovenvermelde formele verhoudingen, ligt het niet op onze weg uitspraken terzake te doen. 

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? 

Zoals bij de beantwoording van vraag 1 reeds is beschreven zijn grondtransacties in principe een 
verantwoordelijkheid van de NV GSP. Indien sprake zou zijn van kwesties bij grondtransacties loopt dit dus via 
de NV GSP. Indien de NV GSP hiertoe aanleiding ziet is het primair aan de NV GSP om informatie aan de GR 
hierover te verstrekken. Wanneer daartoe aanleiding wordt gevonden, stellen directie en/of RvC onafhankelijk 
onderzoek in naar contractpartijen. Naar aanleiding van een dergelijk onderzoek in een recente kwestie heeft de 
RvC van NV GSP de GR geïnformeerd, dat hieruit niets is gebleken dat aan onderhandelingen in de weg zou 
staan. Indien door ons ontvangen informatie over operationele zaken hiertoe aanleiding geeft, zullen wij u 
uiteraard informeren. 

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? 

Nee, er zijn voor zover wij weten geen aanvullende maatregelen genomen bovenop bestaande protocollen. 

https://www.aroninaen-seaports.com/aroninQen-seaports/orqanisatiestructuur/


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

secretaris. 


