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Statenfractie GroenLinks Provincie Groningen 
Turfsingel 83 
9712 KL Groningen 
050-316 4568 
groenlinks@ps-provinciegroningen.nl 

 
 

Groningen, 27 oktober 2020 
 
 

 
Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 
 

Betreft: Schriftelijke vragen situatie Ommelander Ziekenhuis Groep  
 
Geachte voorzitter, 

Op 27 oktober vernamen wij via de media dat de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) in financieel 

zwaar weer verkeert. Het ziekenhuis moet nog dit jaar 3,6 miljoen euro bezuinigen. Als dat niet lukt, 

volgen ‘zeer ingrijpende maatregelen’. Ook moet het ziekenhuis in de jaren 2021 en 2022 in totaal 

6,5 miljoen euro bezuinigen.  

Het OZG werkt aan een herstelplan om er voor te zorgen dat ze uiteindelijk aan de voorwaarden van 

de geldverstrekkers kan voldoen en de leningen kan blijven afbetalen. Onze GroenLinks-fractie hoopt 

dat dit voldoende is om het omvallen van het ziekenhuis te voorkomen. Wij maken ons echter ook 

zorgen: het omvallen van het OZG zal catastrofaal zijn voor de dekking van de zorg in (het oostelijke 

deel van) onze provincie. Het ziekenhuis vervult een onmisbare en cruciale rol in dit zorglandschap, 

temeer omdat de zorg van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal sterk uitgekleed is. Voor zwaardere 

spoedhulp, kraamzorg en kindergeneeskunde zijn inwoners van dit gebied sinds de terugschaling van 

zorg door Refaja, afhankelijk geworden van het OZG.  Het OZG is tevens van cruciaal belang als het 

gaat om aanrijtijden van ambulances in het dunbevolkte oosten van onze provincie. Onze fractie 

vindt dan ook dat alles in het werk gesteld moet worden om het omvallen van het OZG te 

voorkomen. Omdat de provincie een van de kredietverstrekkers van het OZG is wil de fractie van 

GroenLinks graag weten wat de provincie kan betekenen in het vergroten van de bestaanszekerheid 

van dit ziekenhuis. 

1. Deelt het college de zorgen van de fractie van GroenLinks met betrekking tot de geschetste  

problematische situatie van het OZG? Zo nee, waarom niet? 

2. Bent u het met GroenLinks eens dat het OZG  een onmisbare schakel is binnen de 

gezondheidszorg in Oost Groningen? Zo nee, waarom niet? 

3. Heeft het college naar aanleiding van de berichtgeving contact gezocht, of gaat u dat doen,  

met het OZG  of andere betrokken partijen, waaronder financiers en gemeenten, om de 

financiële problematiek beter in beeld te krijgen? Zo nee, waarom niet? 

4. Is het college het met de fractie van GroenLinks eens dat eventuele bezuinigingen bij het 

OZG op geen enkele wijze van invloed mogen zijn op het zorgaanbod van het OZG en dat de 

spoedhulp onder geen beding mag verdwijnen? Zo nee, waarom niet? 
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5. Is het college bereid om de gestelde voorwaarden aan de door hem verstrekte lening aan het 

OZG, wanneer nodig, te versoepelen (te denken valt aan renteverlaging of extra spreiding 

van terugbetaling)? Zo nee, waarom niet?   

6. Is het college bereid om, wanneer nodig, in gesprek te gaan met de andere geldverstrekkers 

en hierbij het grote belang van het voortbestaan van het ziekenhuis te benadrukken? Zo nee, 

waarom niet? 

7. Is de provincie in het uiterste geval van reële dreiging tot omvallen van het OZG, bereid tot 

het opstellen van een reddingsplan en het verlenen van financiële steun? Zo nee, waarom 

niet?  

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groet,  

Stephanie Bennett (GroenLinks)  


