
 

 
 
Geacht Raadsleden, 
 
Op 28 februari 2013 presenteert de Visitatiecommissie “Bestuurlijke Toekomst Groningen” het rap-
port met hun bevindingen aan u en aan ons. Dit rapport is het resultaat van een gezamenlijke op-
dracht van Provincie Groningen en de Groninger gemeenten. Landelijk is het bijzonder dat gemeen-
ten en provincie gezamenlijk laten onderzoeken wat de belangrijke opgaven zijn voor nu en in de 
toekomst èn daarbij advies vragen over de mogelijkheden voor een passende bestuurlijke inrichting. 
We kunnen dit met recht het ‘Groninger Model’ noemen. Vanuit dit gezamenlijke opdrachtgever-
schap schetsen wij u in deze brief op hoofdlijnen het proces dat plaatsvindt na het verschijnen van 
het visitatierapport. 
 
Opinievorming 
Het provinciebestuur streeft ernaar om rond de zomer een provinciale visie op de bestuurlijke orga-
nisatie in Groningen gereed te hebben. De periode direct na het verschijnen van het advies staat in 
het teken van opinievorming. Met een ‘open mind’ in goed overleg en met respect voor elkaar rollen 
en verantwoordelijkheden komen tot een visie op het lokaal bestuur dat zodanig is toegerust dat het 
onze inwoners goed kan bedienen. Hiervoor zullen de maanden maart en april benut kunnen wor-
den. Het provinciebestuur zal in die periode ook in gesprek gaan met het College van Burgemeester 
en Wethouders van uw gemeente om opiniërend over het advies te spreken. In mei vraagt de pro-
vincie om de definitieve standpunten van de Groninger gemeenten om zo haar definitieve visie te 
kunnen vormen. 
 
Gaandeweg dit proces zal de provincie starten met het opstellen van de provinciale eindvisie op 
bestuurlijke organisatie, uitmondend in een voorstel aan Provinciale Staten de zomer van 2013. Het 
is een iteratief proces dat zal starten na de verschijning van het advies.  
 
Dit vraagt de komende maanden van alle betrokkenen een forse inzet en inspanning. Wij adviseren 
u voor de planning van uw eigen proces van meningsvorming rondom de bestuurlijke organisatie de 
periode van 28 februari tot medio april als periode aan te houden. Deze periode kunt u benutten om 
opiniërend over het advies van de visitatiecommissie te spreken in uw Raad en met uw College. Als 
invalshoeken gelden daarbij tevens de ontwerpvisie met vlekkenkaart van de provincie van mei 2012 
en uw eigen clusteronderzoeken. Wij kunnen ons goed voorstellen, dat u daarbij ook gevoed zal 
willen worden door een informatieve bijeenkomst met uw inwoners. Het verdient aanbeveling om dit 
proces, gezien de vrij korte periode van totstandkoming van de provinciale visie, bijtijds te plannen. 
 
Nader stappenplan 
Een exact stappenplan voor het proces kunnen wij op dit moment nog niet geven. Daarvoor is het 
nodig de inhoud van het visitatierapport te kennen. In de eerste week van maart zullen wij u hier 
nader over informeren. 
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Wij wensen u in de komende tijd inspirerende en constructieve discussies toe, die meehelpen om te 
komen tot het invullen van de bestuurlijke uitdagingen voor nu en in de toekomst. 
 
Een brief van gelijke strekking hebben wij gestuurd aan het College van Burgemeester en Wethou-
ders van uw gemeente. 
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging van Groninger Gemeenten    Provincie Groningen   
    
  

 
 
H.K. Pot       M.J. van den Berg  
Voorzitter VGG       Commissaris van de Koningin  


