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College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 

Datum; 24 februari 2016 

Betreft: schriftelijke vragen 

Geacht College, 

Gisteren lazen wij op rtvnoord.nl het bericht dat het college van GS voorbij gaat aan 
gemeentebesturen en gemeenteraden en voornemens is zelf een herindelingsvoorstel voor Noord-
Groningen op te stellen. 

Dit is in volstrekte tegenspraak met de belofte aan de Groningers die dit college heeft gedaan in haar 
coalitieakkoord waarin duidelijk staat: 

"De opstelling van de provincie is .., niet die van een bovenliggende partij die de aanwijzingen uitdeelt. Maar van 
een partner die zichtbaar, betrokken en met vertrouwen tussen de Groninger gemeenten staat en als 
procesbegeleider kijkt naar het regionaal belang. Ons uitgangspunt is dat de herindeling niet wordt opgelegd, we 
ondersteunen de initiatieven die gemeenten aandragen. We zien voor ons een stimulerende rol, maar de gemeenten 
bepalen zelf het proces van herindeling. Wij faciliteren, ondersteunen en bevorderen met als doel het tot stand 
komen van gemeenten met voldoende toekomst bestendige besmurskracht." 

Groninger Belang constateert dat het college van GS nu haar eigen coalitieakkoord niet nakomt. 
Ook stelt Groninger Belang vast dat de gedeputeerde op 3 februari j.l. in de commissie BFV aangaf 
dat van tijdsdruk bij herindeling geen sprake was, terwijl de gedeputeerde nu aangeeft in te grijpen 
omdat er anders te veel tijd verloren gaat. Dit is merkwaardig en tegenstrijdig. 

Naar aanleiding van bovenstaande willen wij het College van Gedeputeerde Staten de volgende 
vragen stellen: 

1. Het college meet zich nu de rol aan van een bovenliggende partij die aanwijzingen uitdeelt. 
Bent u zich ervan bewust dat u daarmee afwijkt van de passages in uw coalitieakkoord met 
betrekking tot herindeling? Zo ja, waarom? 

2. Zegt het college daarmee dat alle gemeenten zelf het proces van herindeling bepalen zolang 
ze maar doen wat het college van GS wenst? 

3. Kunt u ons uitleggen welke definitie u hanteert voor uw rol als 'procesbegeleider' bij 
herindeling? 

4. Hoe rijmt u de rol van 'procesbegeleider' die de provincie blijkbaar ambieert met de stap om 
buiten de lokaal gekozen volksvertegenwoordigers om naar BZK en de Tweede Kamer te 
gaan om een herindeling af te dwingen? 

5. Is het bij GS bekend dat de verwachtingen van het procesverloop van de deelnemende 
gemeenten heel anders was dan de provincie het nu uitlegt? 

6. De gedeputeerde geeft aan dat de gemeenten niet luisteren naar hun bevolking, uit welk 
onderzoek blijkt wat de wens is van de bevolking in het kader van herindeling? 

7. Hoe verklaart u de tegenstrijdigheid tussen de uitspraken van Gedeputeerde Brouns op 3 
februari dat tijdsdruk niet aan de orde was - er geen heilige datum is voor herindeling, en zijn 
recente uitspraken dat er geen tijd meer verloren mag gaan bij herindeling en hij daarom 
ingrijpt? Waarom komt hij zijn afspraken niet na? 



8. Is "Herindeling van Onderop" nu in de gehele provincie van de baan? 
9. Aan welke criteria zou een gemeente volgens dit college moeten voldoen om robuust genoeg 

te zijn voor de toekomst? Graag SMART aangeven, en aangeven hoe zich dit verhoudt tot de 
grootte van de gemeenten in andere provincies. 

Met vriendelijke groet, 

namens de Statenfractie Groninger Belang, Bram Schmaal 


