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Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

Aanvullende vragen van de fractie van GroenLinks d.d. 13-11-2017 

inzake de stuurgroep Duinpolderweg en de MER 

Zoals in de raad van donderdag jl. al aangekondigd heeft onze fractie nog enkele 

aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording. Deze dienen wij in als schriftelijke vragen 

en verzoeken om mondelinge beantwoording in de raad van 7 december aanstaande. 

 

In zijn antwoord op onze eerste vraag geeft het college aan dat portefeuillehouder De 

Jong in dit kader geen bevoegdheid (mandaat) heeft om in naam van het college en/of 

gemeenteraad van Hillegom besluiten te nemen en dat de stuurgroep enkel advies 

uitbrengt aan beide gedeputeerden. 

1. Heeft portefeuillehouder De Jong wel mandaat om in naam van het 

college en/of gemeenteraad van Hillegom advies uit te brengen ? Zo niet, 

in welke hoedanigheid levert de portefeuillehouder dan zijn inbreng in dit 

advies? 

 

Antwoord: De deelname van wethouder De Jong aan de stuurgroep 

Duinpolderweg vloeit voort uit de portefeuille Verkeer & Vervoer die hij in 

Hillegom heeft. Zoals eerder aangegeven baseert wethouder De Jong zijn advies 

in de stuurgroep Duinpolderweg op de eerder door de gemeenteraad van 

Hillegom in dit kader geformuleerde uitgangspunten. Portefeuillehouder De Jong 

heeft geen formeel mandaat om in naam van het college en/of gemeenteraad 

van Hillegom advies uit te brengen.  

 

Op de website van de provincie Noord-Holland lezen wij: “De stuurgroep en de 

adviesgroep bestuderen en bespreken in oktober en november de resultaten van 

het MER-onderzoek. Op basis daarvan adviseert de stuurgroep Gedeputeerde 

Staten van Zuid-Holland en Noord-Holland over een voorlopig 

voorkeursalternatief”. 

2. Wordt met dit laatste een inhoudelijk advies over een voorlopig 

voorkeursalternatief bedoeld? Zo ja, hoe verhoudt dat zich dan tot het 

antwoord van het college op onze eerste vraag waarin wordt gesteld dat 

de stuurgroep enkel advies geeft aan beide gedeputeerden of het 
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geproduceerde materiaal voldoende en op niveau is om tot een besluit te 

kunnen komen. 

 

Antwoord: De adviezen van de stuurgroep en de adviesgroep worden uiteindelijk 

betrokken bij een GS-besluit in ZH en NH. Daarbij hoort ook een voorlopig 

voorkeursalternatief. 

 

Op onze desbetreffende vragen antwoordt het college dat politiek-bestuurlijke 

overwegingen voor bestuurders altijd een rol spelen en dat portefeuillehouder 

De Jong zich in de stuurgroep baseert op eerder door de gemeenteraad 

geformuleerde uitgangspunten. 

Op een soortgelijke vraag aan de wethouder van Bloemendaal was het antwoord 

dat er in de stuurgroep persoonlijke beleidsopvattingen worden uitgewisseld. 

3. Mogen we uit het antwoord op onze vragen concluderen dat dit laatste 

niet het geval is, althans dat persoonlijke beleidsopvattingen geen rol 

spelen in de advisering van de stuurgroep aan de gedeputeerden? 

 

Antwoord: Klopt. Wij kunnen echter niet spreken voor de wethouder van Bloemendaal. 


