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Betreft: Schriftelijke vragen over de samenwerking tussen Groningen/Noord-Nederland en oblast 

Leningrad 

 

Geacht College,  

 

In het document ‘Tussenbalans Europa/internationalisering’ van 9 juli 2018, staat dat de Provincie 

Groningen buiten Europa een relatie heeft met Rusland en China1. In hoofdstuk 3.3. ‘Rusland: 

Leningrad Oblast’ staat het volgende vermeld: “In 2016 is besloten het samenwerkingsverband tussen 

SNN en Leningrad Oblast opnieuw te bezien en is besloten, mede op advies van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken om de samenwerking met Leningrad Oblast voort te zetten. Gedeputeerde 

Staghouwer is de bestuurlijk trekker namens Noord-Nederland. Bedrijven en kennisinstellingen 

hebben het voortouw in de contacten met Leningrad Oblast. De overheden in Noord-Nederland 

richten zich met name op het faciliteren van de kennisinstellingen en bedrijven. In maart 2017 heeft 

een delegatie met vertegenwoordigers van het Noord-Nederlands bedrijfsleven (met name energie en 

logistiek gerelateerd) onder leiding van gedeputeerde Staghouwer een werkbezoek gebracht aan Sint 

Petersburg en de Leningrad Oblast. Het doel van het werkbezoek was het verkennen van de kansen 

voor bedrijven en kennisinstellingen en de voorbereiding van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 

met Leningrad Oblast.” Wij hebben naar aanleiding hiervan en gezien de huidige ontwikkelingen rond 

de inval van Rusland in Oekraïne de volgende vragen: 

 

1) Is de samenwerking in 2017 voortgezet en loopt deze samenwerking momenteel nog? 

2) Wat is op dit moment het standpunt van het ministerie van Buitenlandse Zaken ten aanzien 

van de samenwerking? 

3) Op welke punten en beleidsthema’s is tot nu toe samengewerkt? 

4) Wordt of werd de samenwerking financieel ondersteund van Russische zijde? Zo ja, wat zijn of 

waren de bedragen? 

5) Gedeputeerde Staghouwer was de bestuurlijke trekker namens Noord-Nederland. Zijn deze 

taken na zijn vertrek overgegaan op gedeputeerde Hamster? 

 
1 Provincie Groningen. (9 juli 2018). Tussenbalans Europa/internationalisering. Geraadpleegd van 
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6) Hebben er na maart 2017 nieuwe (werk)bezoeken plaatsgevonden? Zo ja, wanneer en met 

welk doel? 

7) Is er overleg tussen de Nederlandse SNN-partners over continuering van de samenwerking, 

indien deze nog van kracht is, in het licht van de inval van Rusland in Oekraïne? 

8) Is de Provincie Groningen bereid, indien de samenwerking nog van kracht is, deze gezien de 

huidige ontwikkelingen op te zeggen? 

 

We kijken uit naar uw beantwoording van deze vragen. 

 

Met hartelijke groet, 

 

Namens de Statenfractie van D66 Provincie Groningen, 

 

Jurgen Elshof 


