
roninger 
^Belang 

2 3 M UI 2 01S 

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

Datum: 22 maart 2016 

Betreft: Aanvullende Statenvragen aan het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 
Reglement van orde. 

Geacht College, 

De Penitentiaire Inrichting (PI) in Ter Apel gaat in 2021 dicht. Dit is gisteren bevestigd door Minister 
van de Steur. Een enorme klap voor de werkgelegenheid in Groningen aangezien bij de PI bijna 300 
mensen werkzaam zijn, en ook bij toeleveranciers veel banen op de tocht komen staan. 

Waar wij in Groningen er alles aan doen om te werken aan werkgelegenheid breekt het Kabinet dit 
van boven af! Groninger Belang is ernstig teleurgesteld in dit Kabinet omdat het eerder beloofde 
krimpgebieden te ontzien bij sluiting van gevangenissen. Die afspraken zijn nu eenzijdig opgezegd. 
Groningen heeft al te maken met de hoogste werkloosheidscijfers nu komt dit er nog bij! 

Ook de provincie Drenthe wordt hard getroffen. De Drentse CdK kondigt alvast aan dat de provincie 
uit protest niet meer meewerkt aan plaatsing van windmolens, aan bezuinigingen en andere Haagse 
wensen. "Tichelaar heeft het gehad met 'de onbetrouwbare overheid'. Telkens opnieuw worden 
eenzijdige afspraken doorgedrukt in kwetsbare gebieden zoals in Drenthe en Groningen." Zo liet deze 
CdK optekenen. Dat is ferme bestuurlijke spierballentaal. 

Deze week gaan betrokken burgemeesters uit Groningen en Drenthe en Jacques Tichelaar om tafel 
om een strategie richting Den Haag te bespreken. 

1. Overweegt u ook om niet meer mee te werken aan plaatsing van windmolens e.d. zoals uw 
collega's in Drenthe van plan zijn? Zo niet, waarom niet? 

2. Waarom bent u (nog) niet betrokken bij het lopende initiatief van de betrokken burgemeesters 
om samen met de Drentse CdK een strategie te bespreken, bent u bereid hier aan deel te 
nemen, en zo niet waarom niet? 

3. Bent u het met ons eens dat het Drentse voorbeeld van "bestuurlijke spierballentaai" navolging 
verdient in onze provincie? 

Met vriendelijke groet, 

namens de Statenfractie Groninger Belang, Bram Schmaal 


