
    

 

Schriftelijke vragen 

 

 
Groningen, 9 maart 2018 

 

Statenvragen van de Partij voor het Noorden Statenfractie aan het College van Gedeputeerde 

Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde. 

 

Geacht College, 
 
De Partij voor het Noorden is voor een open en eerlijke procesgang rondom de herindeling van de 
gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren.  
In de commissievergadering op 7 maart jl. heeft onze fractievertegenwoordiger mevrouw H. van 
der Werff-Poort een rondvraag gesteld omtrent de beantwoording van de vragen van de vaste 
Tweede Kamercommissie door Minister Ollongren. De beantwoording van de rondvraag door de 
Gedeputeerde de heer Brouns roept nog steeds vragen op bij de Partij voor het Noorden. In 
hoeverre is de Provincie Groningen indirect betrokken geweest bij de beantwoording van de vragen 
door Minister Ollongren? Daarnaast ligt de politieke verantwoording bij het College van 

Gedeputeerde Staten en niet bij de ambtenaren van de Provincie Groningen. 
 

1) Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven hoe de ambtelijke contacten zijn 
verlopen tussen de Provincie Groningen en de ambtenaren van het Ministerie van 
Binnenlandse zaken, voor wat betreft de inhoudelijke beantwoording van de vragen van 

Minister Ollongren? Juist vanuit de politieke verantwoording van het College zelf. Hoe vaak 
hebben deze contacten plaatsgevonden tussen de ambtenaren van de Provincie Groningen 
en het Ministerie van Binnenlandse zaken?  
 
 

2) Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven hoe de contacten feitelijk verliepen 
tussen de ambtenaren van de Provincie Groningen en de ambtenaren van de het Ministerie 

van Binnenlandse zaken. Ging dit uitsluitend telefonisch? Of via briefverkeer? Of verliep de 
communicatie tussen de ambtenaren per e-mail? Of was er sprake van een combinatie van 
eerdergenoemde communicatiemethoden. Graag een toelichting van het College van 
Gedeputeerde Staten. 
 

3) Is het College bereid deze voorgaande genoemde communicatie te delen met Provinciale 
Staten, zonder een beroep af wachten op de Wet Openbaarheid van Bestuur? Graag een 
reactie van het College van Gedeputeerde Staten. 

 

4) Er is de afgelopen jaren nog nooit een begroting van de gemeente Haren afgekeurd door 
de Provincie Groningen. Ook de begroting van 2018 is onlangs goedgekeurd door de 

Provincie Groningen. Minister Ollongren schetst echter een beeld van een zwakke financiële 
positie van de gemeente Haren in haar beantwoording van de vragen naar de Tweede 
Kamerfracties. Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven waarop Minister 
Ollongren deze bevindingen baseert? 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Be Zwiers 
Namens de Statenfractie van de Partij voor het Noorden 

 


