
1/2

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-601683700 (DOS-2016-

0012649)

Contact

N.A. Stom

070 - 441 87 22

na.stom@pzh.nl

Onderwerp:

Beantwoording statenvragen 3251 van GroenLinks, 50Plus, PVV en PvdD mbt risico’s 

petrochemische industrie

Publiekssamenvatting:
GS hebben de beantwoording van de statenvragen met betrekking tot ‘risico’s petrochemische 
industrie’ vastgesteld. Met de beantwoording wordt onder meer  inzicht gegeven in het 
naleefgedrag van 107 Brzo bedrijven in de sectoren olieraffinage, chemie en op- en overslag en 
in de wijze waarop namens GS op geconstateerde overtredingen is gehandhaafd.

Advies:

1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 3251 van GroenLinks, 50Plus, 

PVV en PvdD met betrekking tot risico's petrochemische industrie;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de statenvragen 3251.

Besluit GS:
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder en dhr. Vermeulen om de 
beantwoording af te stemmen en deze waar nodig nog te wijzigen.

Bijlagen:
- conceptbeantwoording schriftelijke vragen 3251
- 3251_Rapport_antwoorden vraag 1a_GS20170606
- 3251_Rapport_antwoorden vraag 1b_GS20170606
- 3251_Rapport_antwoorden vraag 2a_GS20170606
- 3251_Rapport_antwoorden vraag 2b_GS20170606

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: N.A. Stom Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Hamstra, YS digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Janssen, RA

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 6 juni 2017 6 juni 2017
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1 Toelichting voor het College

Financieel en fiscaal kader:

Geen bijzonderheden

Juridisch kader:

Geen bijzonderheden

2 Proces

Mede vanwege het detailniveau van de vragen en het grote aantal bedrijven waarop de vragen 

betrekking hebben, heeft het langer dan verwacht geduurd om deze zorgvuldig te kunnen 

beantwoorden.  Op 22 december 2016 en 14 februari 2017 zijn de vragenstellers namens 

Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de voortgang en het verwachte tijdspad voor 

beantwoording. Tevens heeft gedeputeerde Janssen op 23 februari 2017 in een brief aan 

Provinciale Staten een toelichting gegeven over het proces rondom de beantwoording en verder 

zijn de vragenstellers op 9 mei 2017 via de griffie geïnformeerd over de laatste stand van zaken.  

In de procedure voor de beantwoording van de statenvragen geldt op grond van de jurisprudentie 

van de Raad van State dat Gedeputeerde Staten ten aanzien van de mogelijke bezwaren tegen 

de actieve openbaarheid van toezicht en handhavingsgegevens dezelfde procedure in acht 

hebben te nemen als bij een Wob-verzoek. Mede vanwege de eisen die deze wet stelt, heeft het 

vrijgeven van de gevraagde gegevens over naleefgedrag en handhaving en daarmee de 

beantwoording van deze statenvragen langer geduurd dan gebruikelijk.

Het openbaar beantwoorden van de schriftelijke vragen 3251 zonder deze procedurezorgvuldig

te hebben gevolgd, zou als onrechtmatige daad van de provincie kunnen worden aangemerkt.

3 Communicatiestrategie

Geen bijzonderheden
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