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Middelburg, 20 januari 2016

Hoogedelgestrenge heer Polman,
Door middel van deze brief maak ik aan u kenbaar dat ik als projectleider bij mijn werkgever Rho Adviseurs
voor Leefruimte sinds 1 oktober jongstleden betrokken ben bij het project Transformatie havengebied
Breskens. Omdat de Provincie Zeeland financieel participeert in een deelproject in het havengebied, leek het
mij raadzaam dit aan u kenbaar te maken.
Aannemingsbedrijf Van der Poel heeft mij aangesteld als procesmanager en jurist voor dit project. Mijn
werkzaamheden houden in dat ik het besluitvormingsproces voor de milieueffectrapportage (het MER) en het
bestemmingsplan begeleid. Ik adviseer zowel mijn opdrachtgever als de gemeente Sluis ten aanzien van de
processtappen en over de juridische aspecten die daarmee samenhangen. De uiteindelijke besluitvorming voor
het MER en het bestemmingsplan vindt plaats door de gemeenteraad van de gemeente Sluis. Tussen mij en de
provincie bestaan geen zakelijke verbintenissen die met dit project verband houden. Van een formele
strijdigheid als bedoeld in artikel 15 van de Provinciewet is dan ook geen sprake. In de aanloop van de
totstandkoming voor de opdracht van dit project heb ik deze conclusie gedeeld met mijn fractie, de directie van
Rho Adviseurs en mijn opdrachtgever. Allen delen deze conclusie.
Echter, in het toekomstige havengebied zal een zeezeilcentrum worden gevestigd. Voor de komst van dit
zeezeilcentrum is in de meerjarenbegroting een provinciale bijdrage voorzien onder de term ‘recreatieve
hotspot Breskens’. In het bestemmingsplan wordt de vestiging van dit zeezeilcentrum gefaciliteerd. Daarbij
wordt overigens op voorhand niet gedacht aan een gebouwde voorziening, veel eerder zal het gaan om een
organisatiestructuur die activiteiten kan ondernemen binnen het havengebied.
Om toch alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, heb ik met mijn fractie afgesproken dat ik over
onderwerpen die met het Transformatie havengebied Breskens betrekking hebben en die in Provinciale Staten
aan de orde komen, niet het woordvoerderschap zal voeren, noch aan de beraadslagingen deel zal nemen.
Denk daarbij aan onderwerpen zoals de Economische Agenda, het beleid voor de ‘recreatieve hot spots’ en
onderwerpen op het gebied van de ruimtelijke ordening, zoals de provinciale woningbouwafspraken.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Zoals afgesproken in de vergadering van de
Commissie Integriteit van 16 december jongstleden, verzoek ik u om deze brief ter kennisname te agenderen
voor de vergadering van Provinciale Staten van 5 februari aanstaande.
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