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 Griffie 3. Bestuur\7115 Pia Teeuwen Schriftelijke vragen 

Nr.     

Raad(scommissie) 09-11-2017 

Agendanummer  7 

 

 

Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

Vragen van de fractie van GroenLinks d.d. 18-10-2017 inzake de stuurgroep 

Duinpolderweg en de MER  

Naar aanleiding van de beantwoording door wethouder De Jong van onze vragen 

in de raad van 12 oktober jl. dient de fractie van GroenLinks hierbij de volgende 

aanvullende schriftelijke vragen in en verzoekt om mondelinge beantwoording in 

de raadsvergadering van 9 november aanstaande. 

 

Op onze desbetreffende vraag antwoordde de wethouder dat hij lid is van de 

stuurgroep in de hoedanigheid van portefeuillehouder Verkeer & Vervoer, maar 

niet namens het college. Voor zo ver wij weten is een wethouder geen zelfstandig 

bestuursorgaan en functioneert altijd onder verantwoordelijkheid van het college. 

 

1. Gegeven bovenstaande, kan de wethouder aangeven in welke 

hoedanigheid en met welk mandaat hij in de stuurgroep zit en wat dit 

betekent voor zijn relatie met de raad? 

 

2. In hoeverre spelen politiek-bestuurlijke overwegingen een rol bij de 

advisering van de stuurgroep aan Gedeputeerde Staten? 

 

3. Indien dergelijke overwegingen hierbij een rol spelen, op welke 

politiek-bestuurlijke uitgangspunten baseert de wethouder zich 

dan? 

 

In zijn beantwoording gaf de wethouder aan dat de MER met de raad en de 

inwoners gedeeld wordt zodra GS een besluit heeft genomen over het 

voorkeurstracé (nu voorzien in december aanstaande). Vanuit het beginsel van 

openbaarheid van bestuur heeft de burger het recht te weten welke informatie er 

bij de overheid berust. Openbaarmaking is een plicht van elk bestuursorgaan, het 

is het juridisch uitgangspunt. Geheimhouding hoort altijd een - gemotiveerde - 

uitzondering te blijven en gebaseerd te zijn op art. 10 van de Wet openbaarheid 

van bestuur. 

 

4. Wat is de gemotiveerde uitzondering voor het geheimhouden van de MER? 
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