
M E M O R A N D U M 

Aan: Griffier Provinciale Staten      Karakter: ter informatie 

Van: Paul Comenencia, senior adviseur cvdK    Datum: 12 januari 2017 

Onderwerp: persvragen n.a.v. open brief raadslid Stoelinga (Amersfoort) 

 

Naar aanleiding van de open brief van raadslid Stoelinga uit Amersfoort aan de commissaris 
van de Koning in de provincie Utrecht, zijn door het AD/Utrechts Nieuwsblad op woensdag 
11 januari per e-mail de volgende vragen gesteld: 

 

- Onderschrijft de provincie de lezing dat Stoelinga ‘ontelbare keren’ geprobeerd heeft 
in contact te komen met Van Beek? 

- Zo ja, waarom is dat nooit gelukt? 

- Zo nee, hoe is het dan gegaan? 

- Gaat Van Beek na deze brief wél in gesprek met Stoelinga? 

 

Deze vragen zijn dezelfde dag, eveneens per e-mail, namens de Commissaris als volgt 
beantwoord: 

 

“Voor zover wij weten, is tot nu toe het volgende gebeurd: 

De heer Stoelinga heeft, na een paar keer het secretariaat van de Commissaris telefonisch 
te hebben gesproken en te zijn doorverwezen, per e-mail van 4 juli 2016 een afspraak 
aangevraagd met de Commissaris.  

Omdat het onderwerp van het aangevraagde gesprek een zaak is tussen de gemeenteraad 
en het college van B&W, waar de Commissaris dus geen rol heeft, is hij niet ingegaan op het 
verzoek van de heer Stoelinga. En dat hebben wij de heer Stoelinga op 12 juli per e-mail ook 
meegedeeld. 

Inmiddels heeft de Commissaris de open brief van de heer Stoelinga ontvangen en zal die 
ook beantwoorden. Maar aangezien de situatie nog niet is veranderd, is er –wat betreft het 
verzoek om een gesprek- ook geen aanleiding om af te wijken van het eerder ingenomen 
standpunt. Je kunt verwachten dat dit ook de strekking zal zijn van het antwoord dat hij van 
de Commissaris krijgt.  

Hopelijk zijn de vragen hiermee voldoende beantwoord.” 

 Het antwoord van de Commissaris op de brief van de heer Stoelinga is thans in 
voorbereiding en zal eerdaags worden verzonden. 
 

********** 


