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ONDERWERP Beantwoording schriftelijke 

vragen ex. art. 47 betreffende 

'Integriteit'  

DATUM 31‑01‑2023 

DOCUMENTNUMMER 8261A22D 

CONTACTPERSOON Georg-Pieter Andela 

TELEFOONNUMMER +31625778970 

E-MAILADRES georg-

pieter.andela@provincie-

utrecht.nl 

DOMEIN/OPGAVE KCK 

TEAM TKA 

BIJLAGEN 1. Circulaire Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur 

2. Kamervragen over art 28 Provinciewet 

Geachte heer Dercksen, 

 

Toelichting (vragensteller): 

Recentelijk is in Provinciale Staten het protocol integriteitschendingen politieke ambtsdragers aangenomen. Hoewel 

wij uiteraard voorstemden gaven wij wel het signaal af dat het een dode letter zou blijken te zijn. 

 

De provincie heeft voor het te ontwikkelen windpark Goyerbrug een verklaring van geen bezwaar afgegeven in het 

kader van de WNB (wet natuurbescherming), ondanks dat vele vleermuizen (vermeld op de rode lijst) en vogels de 

dood zullen gaan vinden en mensen wakker zullen liggen met forse gezondheidsschade tot gevolg.  

 

De heer Dick Veldkamp is lid van de gemeenteraad van Houten en een groot pleitbezorger van het windpark 

Goyerbrug. In het dagelijks leven werkt hij voor Goldwind, een nota bene Chinese producent van windmolens. 

Daarmee heeft de heer Veldkamp een direct belang bij het tot stand komen van het windpark. Goldwin was een 

initiatief van de Communistische Partij van China en nog steeds is een groot deel van de aandelen in handen van 

de Chinese overheid, dus de Communistische Partij van China. 

 

Tussen 2005 en 2008 werkte de heer Veldkamp samen met de initiatiefnemer van de te veroorzaken overlast van 

windpark Goyerbrug, de heer Ruben Berendts, bij Vestas. De twee hadden gedurende de gehele procedure die 

gevoerd is met betrekking tot dit windmolenpark zeer innig contact met elkaar en de heer Veldkamp bleek de 

“publieke” aanjager van dit toch echt particuliere initiatief.  

 

1. Acht u bovengenoemde omstandigheden ook een schoolvoorbeeld van niet integer handelen? Zo nee, waarom 

niet? 

 

Antwoord: 

De beoordeling van de integriteit van het handelen van raadsleden is primair een gemeentelijke 

aangelegenheid. Daarom hebben we de burgemeester van Houten als voorzitter van de gemeenteraad  

geïnformeerd over hetgeen u schrijft. Uw vraag om een kwalificatie van het handelen van een raadslid 

beantwoorden wij daarom niet. 



 

 
2 van 3 

 

2. Acht u bovengenoemd handelen een schoolvoorbeeld van het verstrengelen van belangen en had de heer 

Veldkamp niet de woordvoering aan een ander moeten overlaten en zich bij de stemming moeten onthouden 

van deelname als wij de recent aangenomen integriteitprotocollen zouden toepassen?  

 

Antwoord: 

Wat betreft het eerste deel van uw vraag over belangenverstrengeling verwijzen wij naar het antwoord op 

vraag 1. Graag benutten wij het tweede deel van uw vraag om de recent vastgestelde gedragscode politieke 

ambtsdragers provincie Utrecht 2023-2026 onder de aandacht te brengen. Waarbij ten overvloede zij 

opgemerkt dat die geldt voor Provinciale Staten van Utrecht en niet voor de gemeenteraad van Houten. 

 

Voorzover relevant is in de gedragscode opgenomen: 

 

Onthouden van stemmen en deelname aan beraadslaging 

Bij (schijn van) belangenverstrengeling onthoudt de politieke ambtsdrager zich van stemmen, deelname aan de 

beraadslaging en andersoortige beïnvloeding van besluitvorming. Bij de afweging of sprake is van (de schijn 

van) belangenverstrengeling betrekt de politieke ambtsdrager bij voorkeur andere bestuurders of 

volksvertegenwoordigers. 

 

Dit past binnen het kader dat de minister van BZK heeft gesteld in de circulaire over de Wet bevorderen 

integriteit en functioneren decentraal bestuur en Kamervragen over artikel 28 Provinciewet (bijlage 1 en 2). 

 

3. Recentelijk is de vriendschapsband met Guandong door de provincie beëindigd vanwege, maar niet uitsluitend, 

de mensenrechtenschendingen in China.  Met name de behandeling van Oeigoeren en Christenen zijn daarbij 

genoemd. Hoe kwalificeert u een volksvertegenwoordiger die (indirect) in dienst is van die Communistische 

Partij? Zou u die zonder meer toelaten tot Provinciale Staten als deze zou worden gekozen? 

 

Antwoord: 

Onder verwijzing naar het antwoord op vraag 1 zullen wij een kwalificatie achterwege laten. Wat betreft 

toelating tot Provinciale Staten geldt dat aan enkele wettelijk vastgelegde criteria voldaan moet worden, zoals 

het hebben van de Nederlandse nationaliteit. De controle  hierop vindt plaats door de commissie onderzoek 

van de geloofsbrieven. In aanvulling daarop heeft onze voorzitter van Provinciale Staten medio 2022 met  

partijen die hebben aangegeven te willen meedoen aan de verkiezingen een bewustwordingsgesprek gevoerd 

over het toetsen van kandidaten op het punt van integriteit voorafgaand aan de lijstsamenstelling. Nagenoeg 

alle partijen hebben gevolg gegeven aan de uitnodiging om hierover in gesprek te gaan. 

 

4. Recentelijk heeft u gesproken met de partijen in PS over het belang van integriteit bij de komende 

verkiezingen. Heeft u GroenLinks aangesproken op de activiteiten van de heer Veldkamp? Zo nee, waarom 

niet? 

 

Antwoord: 

Tijdens het bewustwordingsgesprek met GroenLinks is dit niet aan de orde geweest. Ook nu is daar geen 

aanleiding toe omdat de fractie in de gemeenteraad van Houten en de fractie in Provinciale Staten twee 

verschillende organisaties zijn. We verwijzen u voorts naar de beantwoording op vraag 1. 

 

5. Zijn er mogelijkheden binnen het Interbestuurlijk Toezicht om gemeenten aan te spreken op raadsleden die 

belangen verstrengelen, danwel financieel afhankelijk zijn van misdadige regimes, danwel op het functioneren 

van de door de gemeente te hanteren integriteitprotocollen? 

 

Antwoord: 

Nee, dat is niet het geval. Het interbestuurlijk toezicht richt zich op de uitvoering van wettelijke 

medebewindstaken. Ingrijpen via IBT gebeurt als wettelijk vastgelegde medebewindstaken niet (juist) worden 



 

 
3 van 3 

uitgevoerd of als genomen besluiten in strijd zijn met het algemeen belang of het recht. In dit geval is niet 

sprake van een medebewindstaak. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


