
VERWORPEN /n/
Motie politieke verantwoordel ijkheid NOVA

De provinciale Staten in vergadering bijeen op 4 juti 2008 ter bespreking van de Statenbrieven

mbt. de provinciale hulsvesting dd- 13 junl en 4 juli 2008,

Constaterende:
- Dat het project NOVA wordt gestopt en een nieuwe strategie voor de pmvinciale

huiwesting zal worden ontwikkeld;

- Dat gedeputeerde Ekkers tot22 mei 2007 verantwoordeliJk was voor de start, ontwikkeling

en uitvoering van NOVA inctusief het opstellen van het pnogramma van eisen;

- Dat hf,ook deel uitmaaK van het huidige college en heeft ingestemd met de drastische

beleidswiJziglng die het college nu inzet;

- Dat dit dan ook betekent, gezien de argumentatie voor deze ommezwaai, dat hiJ in

december 2005 en in het Programma van Eisen de Staten onjuist en onvolledig heeft

geTnformeerd waar het betreft de mogeliJkheden om te werken met een flexibel

kantoorconcept en de mogelijkheid om hier de Toren hierbij te betrekken;

Constaterende voorts,

- Dat gedeputeerde Binnekamp heeft nagelaten de toezegging van 29 mel 2OO7 na te komen

dat de Staten halfjaarlljks geinformeed zouden worden over de financién van het proiect;

- Dat hij in het openbaar een ander getal noemt mbt. de te verwachten schade'huur

tfdelijke hulsvesting'dan in de brief die aan de Staten ls toegestuurd;

- Dat hiermee de indruk ontstaat dat het project nog steeds niet'in control' is;

Ovenregende dat:

- Dat juiste en volledige informatievoorziening de basis vormt van de veftrouwensrelatie

tussen Staten en College;

Spreken als hun mening uit dat:

Dat het vertrouwen in het functioneren van de heer Ekkers hierdoor zodanig is geschaad

dat er onvoldoende politiek draagvlak is voor verder functioneren als lid van Gedeputeerde

En dat het functioneren van gedeputeerde Binnekamp voor wat betreft de

informatievoorzienlng over dit dos.sier een 'gele kaart'verdlent;

En gaan over tot de orde van de dag.
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