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Thermphos

Bevoegdheid

PS

Wat stelt fractie GL
voor?

PS geven opdracht tot een onafhankelijk bestuursrechtelijk onderzoek naar de
procedure zoals die door GS is gevolgd in en m.b.t. het handhavingstraject
Thermphos. Het onderzoek kan worden uitgevoerd door een of twee
hoogleraren gespecialiseerd op het gebied van staats- en bestuursrecht. In het
initiatiefvoorstel formuleert GL een aantal hoofdvragen. PS kunnen nadere
onderzoeksvragen formuleren Het onafhankelijk onderzoek moet uiterlijk in
december 2014 zijn afgerond. Er wordt gerapporteerd aan PS.

Argumenten

De GroenLinks fractie heeft veel vragen over de procedure die het college heeft
gevolgd ten aanzien van het handhavingstraject en de geheime informatiestroom
naar de Staten.
De antwoorden op deze vragen in deze zeer complexe materie moeten in een
gedegen wetenschappelijk onderbouwd document worden gegeven. Alleen aan
de hand van dit document heeft naar de mening van de GroenLinks fractie een
openbare discussie in Provinciale Staten over de 'do's' en 'don'ts' zin. Daarna
kunnen conclusies getrokken worden.

Doelen en effecten

Antwoorden krijgen op de vragen ten aanzien van het handhavingstraject
Thermphos in een wetenschappelijk onderbouwd document, zodat PS
conclusies kunnen trekken over de gevolgde procedure door GS en de geheime
informatiestroom.

Uitvoering

Opdracht geven aan Statengriffier om het voorgestelde onderzoek qua
facilitering te begeleiden.

Kosten en dekking

Een krediet beschikbaar stellen van €10.000,- t.l.v. statenbudget 2014.

Overige informatie

Resultaat
commissiebehandeling

Dit initiatiefvoorstel heeft een relatie met de toezegging 195 van de heer Van
Heukelom in de cie REW dat in september 2014 een openbaar debat over
Thermphos op basis van de openbare beschikbare stukken wordt gehouden.

