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Namens de fractie van JA 21 wil ik graag de volgende rondvraag indienen voor BEM van aankomende 

woensdag. 

In de Telegraaf van 8 juni staat een artikel van de hand van John Maes waarin een woordvoerder 

namens de provincie aangeeft dat een rapport niet gedeeld is met Provinciale Staten omdat en ik 

citeer uit het artikel: Het blijkt een bewuste keuze geweest om het hen niet te verstrekken. Het is 

nogal wetenschappelijk, geen gemakkelijk stuk. Wij vertellen graag zelf het verhaal.

Omdat wij tot nu toe geen reactie van GS op deze zinsneden hebben gekregen heeft mijn fractie de 

volgende vragen.

Is GS bekend met het artikel in de Telegraaf van 8 juni over het ICOMOS advies over de Hollandse 

Waterlinie? Staat GS achter de woorden van de woordvoeder van de provincie Utrecht? En zo ja kan 

zij aangeven welk niveau zij aanhoudt bij het beoordelen of PS voldoende ontwikkeld is om een stuk 

wel of niet te lezen. En indien zij dit doet, is GS bereid te overwegen een kaderstellend SV te 

ontwikkelen waarin zij aangeeft welke drempelwaarden zij aanhoudt bij het beoordelen om stukken 

wel of niet ter beschikking van PS te stellen?

Indien GS niet achter de woorden van de woordvoerder staat, kan zij aangeven waarom zij hier niet 

eerder richting PS over heeft gecommuniceerd? En waarom hier geen excuus over is gekomen 

richting de PS over deze onhandige uitspraak? 

In het krantenartikel staat ook dat te moeilijke stukken niet worden opgestuurd. Is het eerder voor 

gekomen dat GS stukken niet heeft opgestuurd omdat ze als te moeilijk/ ingewikkeld werden gezien 

voor de Statenleden? En kan GS garanderen dat dit in de toekomst niet meer voorkomt en dat alle 

relevante stukken, zonder dat Statenleden hiernaar hoeven te vragen, worden gedeeld met PS? 
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