Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Johan Robesin (PvZ) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL

statenstukken

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2013 nummer 374.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake 'Haagse lobby'
(ingekomen 08-10-2013)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

Mag onze fractie ervan uitgaan, dat uw
College de oproep van onze Zeeuwse
lobbyist om in Den Haag meer "Zeeuws
gezicht" te laten zien, onderschrijft?

1.

Ja. Een meer "Zeeuws gezicht" wordt overigens niet primair bepaald door meer Zeeuwen op de publieke tribune maar is afhankelijk van duidelijk lobbydoelen, een relevant
netwerk gekoppeld aan een adequate lobbystrategie en een goed samenspel tussen
opdrachtgever(s) en lobbyist. Verder bestaat
de Haagse lobby niet alleen uit contacten
met Kamerleden maar zeer zeker ook met
contacten met bewindspersonen en Haagse
ambtenaren. Ook voor deze contacten is een
goed (ambtelijk) samenspel vereist tussen
bestuurders en beleidsspecialisten en lobbyist. Vooral contacten met Haagse ambtenaren geven vaak vroegtijdig zicht op de voorbereiding van standpunten van bewindslieden zodat de reactietijd voor een succesvolle
lobby kan worden vergroot. Intern wordt een
traject opgezet om onze Haagse lobbyist
zichtbaarder te maken in en voor de eigen
organisatie zodat de lobbyactiviteiten (nog)
beter elkaar afgestemd kunnen worden.

2.

Zo ja, is uw College dan bereid om, liefst 2.
zo concreet mogelijk, de aanzet te geven
tot een soort "plan-van-aanpak", omdat
dit zonder enige structuur weinig kans
van slagen heeft?

De Haagse lobbyist wordt aangestuurd door
de Stuurgroep IJzendijke, een samenwerkingsverband tussen de dertien gemeenten,
het waterschap en de provincie.
Via dit gremium worden alle Zeeuwse lobbyacties afgestemd. De signalen worden daar
ingebracht en besproken. Eventuele acties
i.c. oproepen meer "Zeeuws gezicht" te laten
zien, dienen vanuit dit bestuurlijk gremium
geïnitieerd te worden.

3.

Is het wellicht een goede suggestie om
ieder kwartaal in Den Haag een samenkomst te beleggen met het College, de
fractievoorzitters in PS en Henk de Vlaming en deze, waar mogelijk en wenselijk, te koppelen aan een debat in de
Tweede Kamer, zodat de Kamerleden
"de Zeeuwse delegatie" goed op het
netvlies krijgen?

3.

Ook dit is in eerste instantie een zaak van de
Stuurgroep. Wij zullen uw suggestie daar
bespreken. Bedacht moet worden dat onze
Haagse lobbyist in dienst is van 13 gemeenten, het waterschap en de provincie. Overigens staat het iedere fractie vrij om zelfstandig al dan niet via de eigen partijpolitieke
kanalen te lobbyen in Den Haag.
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