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Energietransitie
Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
provincie Utrecht, aan het College van
GS, gesteld door dhr. R. Dercksen van
de PVV fractie betreffende motie RES
in balans (d.d. 18-07-2021)

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:
De PVV-fractie heeft vragen over de motie RES in balans en de werkwijze van de Gedeputeerde bij het tot
stand komen van alle RES-besluiten.
1.
Gaat u de motie RES in balans uitvoeren: ja / nee
2.
Indien de vorige vraag met “ja” is beantwoord: op welke juridische basis meent u te mogen interveniëren dan
wel zelfs een regierol te pakken?
3.
Heeft de Gedeputeerde Van Essen inzake de RES-sen contact gehad met burgemeesters, wethouders en of
gemeenteambtenaren, hieronder begrepen telefonisch contact? Zo ja, met wie. Graag een overzicht.
4.
Wat was de reden om met gemeentelijke functionarissen contact op te nemen en wat is er besproken?
5.
Indien er gecommuniceerd is, ook anders dan telefonisch, met burgemeesters, wethouders,
gemeenteambtenaren verzoeken wij u onze van alle documenten een kopie te verstrekken.
Onder documenten wordt verstaan iedere vorm van vastlegging ongeacht de gegevensdrager waarop dit
gebeurd is. Dit omvat naast de papieren en digitale documenten, waaronder databestanden ook alle andere
vormen van vastleggingen waaronder e-mails, sms-berichten en Whatsapp-berichten en dergelijke.
Het begrip document omvat alle documenten inzake het onderwerp waaronder notulen; gespreksverslagen/notities, vergaderverslagen; besluiten/besluitenlijsten; rapporten/rapportages; nota’s/notitie/memo’s;
overzichten; onderzoeken; adviezen; presentaties; correspondentie waaronder brief-, fax en e-mailwisselingen.
Onder een document worden ook begrepen de erbij horende bijlagen en de eraan onderliggende concepten.
Mocht u op een of meer onderdelen overwegen over te gaan tot niet-integrale verstrekking van het gevraagde
dan verzoek ik om goede motiveringen van de weigeringen per [deel van] document.
Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen

Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-2589111

