
Sinds 2010 heb ik me als gedeputeerde  met hart en ziel beziggehouden met interessante en 

soms ook  moeilijke dossiers. Met het bekend worden afgelopen zaterdag van het rapport 

van de Task Force over de Sloeweg kunt u zich wellicht voorstellen dat ik me de afgelopen 

dagen, net als u, heb afgevraagd hoe een project zich zo kan ontwikkelen. Sinds de melding 

in januari van dit jaar dat er dingen niet goed gingen, heb ik alle stappen steeds gedeeld met 

mijn collega’s in GS. Om erger te voorkomen, heb ik ingegrepen in de uitvoering en gezocht 

naar alternatieven om het project realiseerbaar te houden. 

 

Sinds afgelopen zaterdag was het beeld pas compleet. 

 

Wat is misgegaan? Als ik het geheel overzie, zie ik een opeenstapeling van besluiten in een 

traject van jaren, die in de context begrijpelijk waren, maar in combinatie verkeerd hebben 

uitgepakt. Met een projectorganisatie die de problemen niet kon oplossen en ook niet 

signaleerde. 

Ik ben  politiek verantwoordelijk. Dat hebben de fractievoorzitters van CDA, VVD, SGP en 

PvdA mij gisteren duidelijk laten weten. Daarbij hebben de VVD, SGP en PvdA ook helder 

aangegeven, dat ze niet in de positie willen komen om een eventuele  motie van 

wantrouwen tegen mij  te moeten gaan steunen. En dus dat ze geen vertrouwen meer in mij 

hebben. 

 

In verband daarmee heb ik besloten mijn portefeuille met ingang van vandaag ter 

beschikking te stellen. 

 

Ik heb een mooie, maar ook een erg intensieve periode achter de rug. Met opgeheven hoofd 

leg ik vandaag mijn functie neer in het besef dat er maar Eén is Die weet wat mij wel en niet 

aan te rekenen valt in het dossier Sloeweg. Alle speculaties daarover in de pers de afgelopen 

dagen  ten spijt. 

 

Ik dank mijn collega-GS leden en de medewerkers voor de samenwerking in de afgelopen 

periode. 




