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Uw kenmerk

Bij brief van 15 november 2013 heeft de fractie van de Partij voor de Vrijheid mij
verzocht uw besluit tot vaststelling van de begroting 2014 voor vernietiging voor
te dragen bij de Kroon en om hangende de behandeling van dit verzoek het
genomen besluit te schorsen.

Bijgevoegd treft
verwijs.

u

een afschrift van mijn reactie aan, waarnaar ik kortheidshalve

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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Geachte heer Van Dijk,

heeft mij verzocht het Statenbesluit tot vaststelling van de begroting 2014 voor
vernietiging voor te dragen bij de Kroon en om hangende de behandeling van dit
verzoek het Statenbesluit te schorsen. Bij brief van 28 november 2013 is u te
kennen gegeven dat in het kader van het financiéle toezicht op de begroting 2014
van de provincie aandacht zou worden besteed aan de paragrafen
weerstandsvermogen en verbonden partijen. Deze paragrafen in de
programmabegroting zijn de plaats waar de provincie moet laten zien risico's
samenhangende met het faillissement van Thermphos juist in te schatten en te
beheersen.
U

De grond voor vernietiging door de Kroon van een besluit van Provinciale Staten
(PS) dient conform artikel 10:35 Awb te liggen in strijd met het recht of het
algemeen belang. Vernietiging is echter een discretionaire bevoegdheid van de
Kroon en geen plicht, er moeten zwaarwegende redenen zijn om in te grijpen in
besluitvorming. Na bestudering van de begroting 2014 van de provincie Zeeland
ben ik van mening dat deze enkele verbeterpunten bevat en deze zal 1k PS op
korte termijn mededelen in de brief waarin 1k hen informeer over mijn

toezichtbevindingen.
1k ben van oordeel dat deze punten niet zodanig zwaarwegend zijn dat het besluit
van PS om de begroting 2014 goed te keuren in strijd is met het recht of het
algemeen belang. 1k kom dan ook tot de conclusie dat er geen grond is voor
vernietiging van bovengenoemd besluit van PS van Zeeland.

1k zend een

afschrift van deze brief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten.

Pagina

1

van

2

Volledigheidshalve deel 1k u nog mee dat op grond van artikel 1 van bijlage 2 bij
de Algemene wet bestuursrecht geen beroep (en dus ook geen bezwaar) mogelijk
is tegen mijn weigering om de vernietiging van bovengenoemd Statenbesluit te
bevorderen.
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2013-0000742656

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr.
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