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2 4 FEB. 2016 

PARTIJ-. 
VOOR H ET 

NOORDEN 
Statenvragen van de Partij voor het Noorden Statenfractie aan het College van 
Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde. 

Geacht College, 

Zoals u wellicht weet is het voormalige fabriekscomplex "de toekomst" in Scheemda met 
veel zorg en geld gerestaureerd een aantal jaren geleden. De Rijksoverheid heeft 4,2 
miljoen euro in dit complex gestoken. De Provincie Groningen heeft 300.000 euro 
bijgedragen aan de restauratie. De oude gemeente Scheemda, nu vallende onder de 
gemeente Oldambt heeft 300.000 euro subsidie in dit complex gestoken. De huidige 
gemeente Oldambt heeft 500.000 euro subsidie betaald aan het fabriekscomplex. In 
totaal betekent dit dat er ruim 5 miljoen euro in het fabriekscomplex is gestoken door 
overheden. Dit geld is uiteindelijk betaald door de burgers van dit land en de Provincie 
Groningen. Omdat er na al die jaren nog steeds geen bestemming is gevonden voor het 
complex betekent dat helaas ook dat vandalisme en achterstallig onderhoud vat krijgt op 
het historische complex. De Partij voor het Noorden is van mening dat de situatie 
uitzichtloos lijkt en dat de overheid opnieuw in actie moet komen teneinde het complex 
te redden en een nieuwe bestemming te geven. Ook met het oog op vele miljoenen 
euro's publiek geld die overheden eerder in het project hebben gestoken; 

1) Is het College op de hoogte van de situatie betreffende het historische 
fabriekscomplex te Scheemda? 

2) Wat is de formele rol van de Provincie Groningen op dit moment? 

3) Trekt de Provincie samen op met het gemeentebestuur van Oldambt? Zo nee, 
waarom niet? 

4) Heeft het Rijk nog een speciale rol als grootste geldschieter van het 
fabriekscomplex "de toekomst" te Scheemda? 

5) Is het zichtbaar voor het College wat de curatoren aan het doen zijn op dit 
moment? 

6) Is het College voornemens om extra inspanningen te verrichten om het 
bestemmingsproces van het complex "de toekomst" vlot te trekken? Zo ja, kunt u 
dit toelichten? Zo nee, waarom niet? 

Met vriendelijke groet. 

Be Zwiers 
Namens de Statenfractie van de Partij voor het Noorden 


