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Geachte heer Veerenhuis-Lens, 

Hierbij ontvangt u antwoorden op uw schriftelijke vragen d.d. 27 februari 2015 
(ontvangen 2 maart 2015) over het akkoord van Westerlee. In dit akkoord staat in 
de voetnoot op pagina 9 vermeld dat de gemeente Menterwolde in 2018 een 
nieuwe gemeente zal vormen met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. 
Aangezien uw fractie geen deel meer uitmaakt van Provinciale Staten ontvangt u 
deze antwoorden op uw privé adres, waarbij wij een afschrift sturen naar 
Provinciale Staten. 

Vraag 1. Bent u het met de fractie Vrij Mandaat eens dat de stelling dat genoemde 
gemeenten in 2018 een nieuwe gemeente zullen vormen, niet berust op een 
legitiem besluit van Provinciale Staten? 

Antwoord: Nee. De gemeente Menterwolde is één van dé gemeenten die is 
betrokken bij het open overleg op grond van artikel 8 Wet algemene regels 
herindeling (Wet arhi). Gedurende de fase van het open overleg hebben de 
gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde elkaar gevonden 
in een voorgenomen gemeentelijke herindeling in dit clusterverband per 1 januari 
2018. De gemeenten hebben ons bij brief van 10 februari jl. verzocht om de 
procedure van artikel 8 wet arhi voor deze gemeenten te beëindigen, zodat zij zelf 
een gemeentelijke procedure conform artikel 5 Wet arhi kunnen starten. Als 
uitkomst van het open overleg hebben wij daartoe besloten. Hiervan hebben wij u 
inmiddels bij brief van 4 maart jl. (briefnummer: 2015-08917/10A/4, PPM) in kennis 
gesteld. Op basis van de Wet arhi is ons college op dit punt bevoegd en behoeft dit 
derhalve geen besluit van Provinciale Staten. 

Vraag 2: Zo ja, waarom bent u niettemin met de tekst akkoord gegaan? 

Antwoord: Zie het antwoord hierboven. 
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Vraag 3: Waarom hebben de leden van Provinciale Staten, voorafgaande aan de 
ondertekening, geen kennis kunnen nemen van het Akkoord van Westerlee, zodat 
zij bedenkingen tegen deze tekst hadden kunnen uiten? 

Antwoord: Het afsluiten van een dergelijk akkoord is de bevoegdheid van GS. 
Overigens waren de leden van Provinciale Staten op vrijdag 20 februari 
uitgenodigd voor een inhoudelijke toelichting op het Akkoord van Westerlee. 

Vraag 4: Op pagina 11 van het Akkoord onder punt 25 staat, onder de kop 'De 
provincie Groningen' staat: "heeft toegezegd dat bovenstaande afspraken na de 
maartverkiezingen door de nieuwe Provinciale en Gedeputeerde Staten zullen 
worden gerespecteerd." Ten aanzien hiervan de volgende vragen: 

Waarop is uw toezegging gebaseerd? 

Antwoord: Deze toezegging is gestoeld op het feit dat in de vergadering van 
Provinciale Staten van 24 september 2014 de motie Ruim baan voor Oost-
Groningen is vastgesteld. Wij hebben de uitvoering van deze motie ter hand 
genomen en ter uitvoering gebracht door de commissie onder leiding van Jan van 
Zijl in te stellen. Het is een goed parlementair gebruik dat aangenomen moties 
gerespecteerd worden. 

Vraag 5: De 'bovenstaande afspraken' behelzen o.m. de bereidheid om "de kosten 
voor de voorgestelde externe regisseur, na afronding van het werk van de 
commissie voor een bepaalde periode op zich te nemen"; om welke bepaalde 
periode gaat het, hoeveel bedragen deze kosten, welke dekking staat daar 
tegenover, en bent u voornemens terzake een voordracht aan Provinciale Staten 
te doen? 

Antwoord: Afgesproken is dat gedurende fase 2 van de opdracht (tot eind 
september 2015) de commissie Ruim baan Oost Groningen als externe regisseur 
zal gaan optreden. Deze activiteiten passen binnen het budget dat voor de 
commissie beschikbaar is gesteld. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


