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Geachte voorzitter,
In een uitgebreid schrijven van 6 april 2020, dat gericht is aan de voorzitter van PS, gaat de heer Bos
(FvD) in op de antwoorden, die wij na een eerdere verdaging, op 1 april verzonden hebben naar
aanleiding van art 44 vragen die door FvD zijn gesteld. In onze antwoorden verwezen wij voor de
financiële aspecten, die de kern van een aantal van hun vragen vormen, naar een voortgangsbericht.
Dat voortgangsbericht heeft wat langer op zich laten wachten dan onze bedoeling was. Binnen het
openbaar belang is het gangbaar om een zorgvuldig proces van afstemming te voeren met alle betrokken
partijen, en het hanteren van een timing waarbij dezelfde informatie met alle betrokken bestuurders – ook
die buiten PS - gedeeld wordt, op een moment waarop het openbaar verstrekken van die informatie past
in het proces. Zeker bij complexe en/of gevoelige dossiers. We hebben die tijd nodig gehad en daarom
gebruikt om uw Staten volledig en tijdig te informeren.
Om die redenen hebben wij gekozen voor beantwoording via een brief die – inhoudelijk afgestemd zowel aan PS, als aan de raad van Vlissingen en het AB van het Waterschap Scheldestromen wordt
verstuurd. Ons college is graag alle partijen van dienst, daarom hebben we de antwoorden op de art. 44
vragen graag voor uw Staten eerder opgesteld en de brief met de verdere verantwoording deze week aan
uw Staten toegestuurd.
Indien de heer Bos, namens de fractie van FvD, alleen naar onze kosten had gevraagd, dan hadden wij u
per direct kunnen antwoorden. Overigens wijzen wij u er op dat jaarlijks in de begroting, jaarstukken en
de periodieke rapportages grote projecten de provinciale financiële inbreng in de directe kosten steeds is
weergegeven.
Verder herkennen wij ons volstrekt niet in het beeld dat geschetst wordt in de laatste alinea’s van de brief
van 6 april 2020. We hebben met elkaar over de grote projecten een systeem van rapportage en controle
afgesproken, waarmee we open, transparant en tijdig rapporteren. Ook de fractie van FvD heeft deze
rapportages steeds ontvangen en hierover geen opmerkingen gemaakt.

k

Wij verzoeken deze brief aan de lijst van ingekomen stukken toe te voegen, zodat de discussie er over op
basis van feiten gevoerd kan worden.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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