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Statenfractie Partij voor het Noorden - schriftelijke vragen 
omtrent de toekomst van het voormalige fabriekscomplex 
De Toekomst in Scheemda 

Geachte dames en heren, 

Op 24 februari jl. heeft u namens uw Statenfractie schriftelijke vragen gesteld omtrent de toekomst van het 
voormalige fabriekscomplex De Toekomst te Scheemda. Hieronder volgt de beantwoording van uw vragen. 

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

Ja, wij zijn op de hoogte van de situatie. 

2. Wat is de formele rol van de provincie Groningen op dit moment? 

De eigenaar in casu de curator is verantwoordelijk voor de instandhouding van het fabriekscomplex. De 
gemeente Oldambt is het bevoegd gezag als het gaat om toezicht en handhaving op de eigenaar. De 
provincie Groningen heeft een formele rol met betrekking tot de bodemsanering van het omliggende terrein 
van het gebouwencomplex. 

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

Ja, er is regelmatig ambtelijk en bestuurlijke overleg over het gebouwencomplex en het omliggende terrein. 

4. Heeft het Rijk nog een speciale rol als grootste geldschieter van het fabriekscomplex "De Toekomst" te 
Scheemda? 

Nee. 

5. Is het zichtbaar voor het college wat de curatoren aan het doen zijn op dit moment? 

Ja, de curatoren zijn betrokken bij een juridische procedure over de eigendomssituatie van 'De Toekomst' 
met de nazaten van voormalig eigenaar Schoemaker. 
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6. Is het college voornemens om extra inspanningen te verrichten om het bestemmingsproces van het 
complex "De Toekomst" vlot te trekken? Zo ja kunt dit toelichten? Zo nee, waarom niet? 

De bij antwoord 5 genoemde juridische procedure maakt dat geïnteresseerden momenteel geen concrete 
stappen zetten voor gesprekken tot aankoop en herbestemming van het gebouw. Dat maakt dat wij nog 
geen inschatting kunnen maken van welke stappen nodig zijn om het bestemmingsproces vlot te trekken. 
Daarom kunnen wij ook geen uitspraken doen over het wel of niet leveren van eventuele extra inspanningen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


