Van: Dorst, Johan
Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 14:19
Aan: >; Brey, Baerte de <baerte.de.brey@provincie-utrecht.nl>; secretariaatcvdK
<secretariaatcvdK@provincie-utrecht.nl>; griffier@tweedekamer.nl; cie.biza@tweedekamer.nl
CC
Onderwerp: RE: FW: Antwoorden op vragen dhr. De Brey (VVD)
Geachte mevrouw….,
Bedankt voor uw bericht. Net zoals ik met de antwoorden van Gedeputeerde Staten aan u heb
gedaan, zal ik ook uw reactie doorgeleiden naar Provinciale Staten. Het is aan hen om te bepalen of
ze op uw verzoek in willen gaan.
Gegroet,
Drs. T.J. (Johan) Dorst
Commissiegriffier BEM & FAC @SGU

Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6 | Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht
Telefoon (030) 258 27 93 / (06) 25 77 89 77
www.provincie-utrecht.nl
twitter.com/PSUtrecht
Aanwezig op het Provinciehuis op maandag tot en met donderdagochtend.
Denk voor het printen van deze e-mail aan het milieu.
Van: >
Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 11:34
Aan: Brey, Baerte de <baerte.de.brey@provincie-utrecht.nl>; Dorst, Johan <johan.dorst@provincieutrecht.nl>; secretariaatcvdK <secretariaatcvdK@provincie-utrecht.nl>; griffier@tweedekamer.nl;
cie.biza@tweedekamer.nl
CC: Onderwerp: Fwd: FW: Antwoorden op vragen dhr. De Brey (VVD)
Geachte heer Dorst,
Dank voor uw bericht, zoals reeds eerder aangegeven, is het toetsen van juristen die in
dienst zijn van de Provincie niet transparant, nergens is documentatie te vinden van een
dergelijke toetsing. Het kan niet geverifieerd worden.
Juristen van de provincie en van de gehele overheid, hebben door de functie die zij binnen
Nederland innemen een natuurlijke loyaliteit naar onder andere het beleid dat het
staatshoofd bepaald dat bewaken ze en daar is ook de wet op gebaseerd. Zoals u ook weet
de wet is onschendbaar.
Als het gaat om de grondrechtelijke - grondwettelijke toetsing die gemist wordt zou ik
graag het volgende onder u aandacht willen brengen, indien namelijk een voorstel zou

afwijken van een dwingende regeling, dan wel van een belangrijk juridisch kader, dan
wordt aandacht besteed aan een dergelijke afwijking.
Daarbij de Grondwet is nooit dwingend op straffe van, 'Wel 'kader'. Maar dan slechts via
"aandacht".
Dat is geen toetsing of een waarborging van grondrechten van burgers.
Zoals eerder aangegeven is de brief met een reactie van u geen antwoord op mijn vraag.
Mogelijk kunt u een antwoord formuleren dat gerelateerd is aan de kernvraag "Hoe
controleert u als politici uw macht" (zie de bijgevoegde presentatie van 8 januari). Zoals u
ook weet staat Art120Gw in de grondwet en heeft dit gevolgen voor het functioneren van
de politiek.
Graag verzoek ik u een genuanceerder antwoord te formuleren waardoor er bewijs komt en
geverifieerd kan worden hoe de grondrechten van burgers gewaarborgd worden.
Met vriendelijke groet,

---------- Forwarded message --------Van: Dorst, Johan <johan.dorst@provincie-utrecht.nl>
Date: ma 27 jan. 2020 om 09:41
Subject: FW: Antwoorden op vragen dhr. De Brey (VVD)
To>
Cc: Brey, Baerte de <baerte.de.brey@provincie-utrecht.nl>

Geachte mw.
N.a.v. uw inspraak in de commissie BEM heeft de heer De Brey vragen aan gedeputeerde staten
gesteld.

In de bijlage bij deze mail treft u de vragen en de beantwoording.

Gegroet,

Johan Dorst
Commissiegriffier FAC & BEM @SGU

Telefoon (030) 258 27 93 / (06) 25 77 89 77

Van: Dorst, Johan
Verzonden: maandag 27 januari 2020 09:39
Aan: Statenleden <Statenleden@provincie-utrecht.nl>; Niet-Statenleden <NietStatenleden@provincie-utrecht.nl>
CC: Kools, Frank <frank.kools@provincie-utrecht.nl>; Zeldenrijk, Gerard
<gerard.zeldenrijk@provincie-utrecht.nl>
Onderwerp: BEM: Antwoorden op vragen dhr. De Brey (VVD)

Geachte Staten en commissieleden,

Bijgaand zend ik u de antwoorden op de vragen van de heer De Brey n.a.v. het inspreken van mw.
Sparla in de commissie BEM.

Gegroet,

Johan Dorst
Commissiegriffier FAC & BEM @SGU

Telefoon (030) 258 27 93 / (06) 25 77 89 77

Van: Kools, Frank <frank.kools@provincie-utrecht.nl>
Verzonden: maandag 27 januari 2020 09:30
Aan: Dorst, Johan <johan.dorst@provincie-utrecht.nl>
CC: Zeldenrijk, Gerard <gerard.zeldenrijk@provincie-utrecht.nl>
Onderwerp: Antwoord op vragen dhr. De Brey (VVD)

Beste Johan,

Hierbij stuur ik je, namens gedeputeerde Hanke Bruins Slot, het antwoord op de vraag van de heer
De Brey (VVD) n.a.v. het inspreken van mw.
Wil je dit antwoord aan de leden van de commissie BEM sturen?

Alvast bedank,

Frank Kools
Bestuursadviseur Gedeputeerde Hanke Bruins Slot
Natuur| Landbouw | Bodem en Water | Sport | Recreatie en Toerisme | Bestuur|
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