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Nummer
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Onderwerp
Stand van zaken Duinpolderweg

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
De fractie van 50PLUS heeft naar aanleiding van een tweetal kranten artikelen in het
Leids Dagblad vragen over de huidige stand van zaken van de Duinpolderweg
1.

Bent u bekend met de artikelen in het Leids Dagblad waarin gesproken wordt over
een recente Stuurgroepvergadering inzake het project Duinpolderweg?
Antwoord
De artikelen zijn ons bekend.

2.

Mocht de informatie in dit Dagblad juist zijn bent u het dan met onze fractie eens dat
het vreemd is dat er via bestuurders van lokale partijen informatie uit de Stuurgroep
(die voorheen altijd door GS als strikt vertrouwelijk werd aan gegeven) gedeeld wordt?
Antwoord
Het artikel geeft geen juiste weergave van de situatie. Ten eerste betreft het overleg
waarnaar wordt verwezen geen Stuurgroepvergadering maar een informeel overleg.
Ten tweede zijn de betrokken partijen nog in steeds in gesprek over hoe invulling te
geven aan de genomen besluiten over het project Duinpolderweg in relatie tot het
coalitieakkoord van de provincie Noord-Holland, er zijn dus geen besluiten genomen.

3.

Kunt u ons bevestigen dat er recent een Stuurgroepvergadering is geweest en dat
daarin besloten is dat de Provincie Zuid-Holland “trekker” wordt van het project
Duinpolderweg? Als dit juist is waarom is Provinciale Staten van Zuid-Holland niet op
de hoogte gebracht van deze Stuurgroepvergadering en de afspraken (want naar
onze mening kan deze Stuurgroep geen besluiten nemen!) die daarin gemaakt zijn
terwijl aan lokale raden deze informatie wel naar buiten wordt gebracht?
Antwoord
Zie het antwoord op vraag 2. Er heeft recentelijk geen Stuurgroepvergadering
plaatsgevonden en de provincie Noord-Holland is, conform de oorspronkelijke
afspraken, trekker van dit dossier. Wel heeft de provincie Zuid-Holland initiatief
genomen om met de betrokken partners om tafel te gaan om te kijken hoe we op korte
termijn op een goede manier uit de ontstane impasse kunnen komen.
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Noord-Holland was hierbij verhinderd (evenals Hillegom). Zodra formele besluiten
genomen worden, wordt u als Staten uiteraard op de hoogte gebracht.
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4.

Is het juist dat de Provincie Noord-Holland geen vertegenwoordiging in dit laatste
Stuurgroep overleg had?
Antwoord
Dat is niet juist, zie onder 2 en 3. De provincie Noord-Holland organiseert de
Stuurgroepvergaderingen en zit deze ook voor.

5.

Bent u het met ons eens dat mocht de informatie die in de betreffende artikelen staat
juist zijn dat een Stuurgroepvergadering waarbij de “trekker” van het project de
Provincie Noord-Holland niet aanwezig is een vreemde en ongewenste situatie is?
Antwoord
Eens, zie antwoord bij vraag 4.

6.

In de laatste commissievergadering heeft de Gedeputeerde op vragen van een
commissielid over de huidige stand van zaken betreffende het project Duinpolderweg
aangegeven dat Zuid-Holland vast blijft houden aan het genomen besluit in PS van
Zuid Holland en dat hij wacht op een formeel standpunt van de Provincie Noord
Holland. Kunt u ons bevestigen dat er inmiddels een formeel standpunt door de
Provincie Noord-Holland ingenomen is. Mocht dit zo zijn wat is dan dit formele
standpunt?
Antwoord
Er is nog geen ander formeel standpunt door de provincie Noord-Holland ingenomen.
Naar verwachting wordt hierover op afzienbare termijn meer duidelijk.

7.

Deelt u onze mening dat Provinciale Staten vooraf op de hoogte moet worden
gebracht over ontwikkelingen in het project Duinpolderweg alvorens deze informatie
naar “buiten” wordt gebracht?
Antwoord
Conform de geldende procedure worden voornemens die afwijken van de door u
vastgestelde scope, planning en/of financiën aan uw Staten voorgelegd voordat
hierover berichtgeving naar “buiten” plaatsvindt. Ontwikkelingen binnen de
vastgestelde scope worden uiteraard wel gewoon met de buitenwereld gedeeld.
Communicatie hierover met de Staten gaat via de reguliere informatievoorziening. Zo
ontvangt u bijvoorbeeld een communiqué nadat er een Stuurgroepvergadering heeft
plaatsgevonden.
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8.

Kunt ons aangeven waarom deze Stuurgroepvergaderingen niet openbaar zijn?
Antwoord
In de Stuurgroep zijn verschillende bestuursorganen betrokken, die ieder hun eigen
politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheden hebben. Tussen de deelnemers van de
stuurgroep is vertrouwelijkheid van de discussie afgesproken. Die vertrouwelijkheid
heeft nadrukkelijk alleen betrekking op deze fase van de voorbereiding van de
besluitvorming, omdat in een later stadium in ruime mate openbaarheid wordt
betracht. Deze vertrouwelijkheid dient mede om zonder een gevoelde druk van
buitenaf een vrije professionele discussie en ambtelijke voorbereiding te kunnen
voeren.

Den Haag, 4 februari 2020
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
plv. voorzitter,
drs. H.M.M. Koek

F. Vermeulen
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