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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-755216338 DOS-2020-

0008488

Onderwerp

Beantwoording Statenvragen 3668 VVD - De procederende provincie.

Advies

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3668 van de VVD inzake de
procederende provincie.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de Statenvragen 3668 van

de VVD inzake de procederende provincie.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het antwoord op vraag 1 te
wijzigen in die zin dat dat de Provincie gerechtelijke procedures zo veel mogelijk wil beperken,
maar dat het soms noodzakelijk is om haar juridische positie te markeren.

Bijlagen

1. Beantwoording Statenvragen 3668 VVD - De Procederende provincie
2. Overzicht van procedures tussen PZH en andere overheden 2015-2019

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 3 november 2020 3 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Door de VVD zijn vragen gesteld over de gerechtelijke procedures die de provincie Zuid-Holland

de afgelopen tien jaar met medeoverheden gevoerd heeft. Daarenboven zijn vragen gesteld over

de procedures die met private partijen gevoerd zijn en over de externe bijstand de provincie

aangezocht heeft bij het opstellen van provinciale regelgeving.  

Daar elke geleding binnen de provinciale organisatie verantwoordelijke is voor het voeren van

haar eigen procedures, zou de beantwoording van de vragen in de gevraagde omvang een forse

administratieve inspanning binnen de gehele organisatie vergen. De beantwoording van de

vragen zou daarmee naar schatting ook een flink langere termijn vergen dan gebruikelijk.

Hierover is door de portefeuillehouder met de vraagstellers overlegd. De vraagstellers hebben

daarop aangegeven dat de beantwoording van de op gerechtelijke procedures gerichte vragen

beperkt kan blijven tot de procedures die in de periode 2015-2019 door de provincie tegen

medeoverheden zijn gevoerd, of die door medeoverheden tegen de provincie zijn aangespannen.

De beantwoording van de vragen heeft plaatsgevonden met inachtneming van dit uitgangspunt.

Zie voor de inhoudelijke antwoorden de bijgevoegde beantwoording van de vragen en het daarbij

behorende overzicht. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 0,00

Programma  : n.v.t.

Financiële risico’s : n.v.t. 

Juridisch kader

Artikel 167, lid 3 Provinciewet en het Reglement van orde van Provinciale Staten van 

Zuid-Holland.

2 Voorafgaande besluitvorming

 N.v.t.

3 Proces

 

 

De beantwoording is centraal behartigd door FJZ en heeft plaatsgevonden in samenwerking met

en inbreng van de betrokken beleidsafdelingen.

4 Participatie

 N.v.t.

5 Communicatiestrategie

  

 

Het besluit en de bijbehorende beantwoording komt ter openbare kennis via de verschillende

internetsites en het Stateninformatiesysteem van de Provincie Zuid-Holland.


