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Middelburg, 3 november 2020

Geachte Statenfractie,

Op 25 september 2020 heeft PS besloten uw brief d.d. 9 september 2020 ter afdoening over te dragen
aan GS.
Uw brief gaat over de informatievoorziening bij antwoorden op schriftelijke vragen van GS aan PS.
In de eerste plaats willen wij benadrukken dat wij de vragen vanuit PS uiteraard altijd zorgvuldig
beantwoorden. Daarmee maken wij het immers mogelijk dat u uw kaderstellende en controlerende rol
goed kunt vervullen.
In de tweede plaats vinden wij het, mede in verband met het belang van openbare verantwoording,
belangrijk dat de informatie-uitwisseling tussen PS en GS openbaar plaats vindt, tenzij er redenen zijn
waarom dit niet in het belang van het provinciaal bestuur is.
In de derde plaats zijn uiteraard de wettelijke kaders en de relevante rollen van PS en GS belangrijke
kaders waarbinnen de informatie-uitwisseling plaatsvindt.
In uw brief schrijft u dat een Statenlid de op hem rustende publieke plicht en verantwoordelijkheid alleen
kan waarmaken indien hij toegang heeft tot alle relevante informatie. Dat zijn wij met u eens.
Uiteraard erkennen wij de rechten van Provinciale Staten en acteren daar als college naar. Ons doel is in
dat verband alle relevante informatie aan de Staten te verstrekken over de dossiers waarover u een
oordeel moeten vellen of een besluit moet nemen. Dit doen wij op grond van de actieve informatieplicht
van ons college en uiteraard op vragen vanuit Provinciale Staten. Dit maakt het mogelijk uw rol als
besluitvormend orgaan en de uitoefening van uw controlerende functie adequaat vorm te geven.
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Met betrekking tot het dossier Zanddijk hebben wij u dan ook alle relevante achtergrondinformatie
verstrekt die wij hebben gebruikt om zelf tot besluitvorming te komen en daarmee het Statenvoorstel
N673 (Zanddijk-Molendijk), inclusief Startnotitie, aan u voor te kunnen leggen. Sindsdien is op vele wijze
en verschillende manieren informatie verstrekt en zijn vragen beantwoord.
Wij hopen hiermee onze inzet voor een goede informatievoorziening aan PS te hebben verduidelijkt.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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