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Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de heer 
K. Driehuijs van de PvdA betreffende vragen inzake beantwoording business-seats FC Utrecht Stadion  
(d.d. 29-08-2011) 
 

Geacht college van Gedeputeerde Staten,  
 
Op 12 juli heb ik vragen gesteld over de huur van 4 business-seats in het FC Utrecht Stadion. Bij brief van 
13 juli heeft gedeputeerde Pennarts namens uw college aangegeven dat vanwege het zomerreces van  GS 
beantwoording binnen 30 dagen niet mogelijk was, maar dat op 16 augustus de antwoorden zouden worden 
vastgesteld en verspreid door uw college. Vandaag is het 29 augustus. Navraag vorige week en vandaag via 
de griffie heeft geen zich gegeven op beantwoording. In de statenvergadering van 27 juni heeft de 
Commissaris van de Koningin op vragen in het vragenhalfuurtje toegezegd dat artikel 47 vragen `juist, 
tijdig en adequaat` worden beantwoord. 
 
Dit leidt tot de volgende vragen: 
 

1. Waarom komt u de met uzelf gemaakte afspraak van verzending van de antwoorden op 16 augustus 
niet na? en als daar een goede reden voor is, waarom geeft u daar geen bericht van? 
 

2. Als u in het reces niet in staat bent om eenvoudige vragen van statenleden te beantwoorden, dan 
roept dit bij de PvdA zorgen op met betrekking tot grotere vraagstukken die de aandacht van ons 
dagelijks provinciebestuur vragen. Wie bestuurt `s zomers de Provincie Utrecht? 
 



3. Kunnen diegenen dan ook niet de statenvragen beantwoorden? 
 

4. Wanneer kan ik het antwoord op de vragen van 12 juli nu wel tegemoet zien? 
 

Namens de PvdA-fractie 
K. Driehuijs 


