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Onderwerp

Behandelvoorstel motie 974 - Çelik (DENK) inzake

rol externe rapporteur

Geachte Statenleden,

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 16 december 2020 heeft u motie 974 (Çelik,

DENK inzake de rol van de externe rapporteur) aangenomen. In deze motie wordt aan

Gedeputeerde Staten verzocht om ervoor te zorgen dat de externe rapporteur over alle stukken

met betrekking tot het Warmtedossier kan beschikken die hij nodig heeft om zijn rol, zoals deze in

de motie is omschreven, goed uit te voeren. 

In de motie spreekt Provinciale Staten uit dat de rol van de rapporteur zich niet alleen moet

beperken tot het adviseren over de door Gedeputeerde Staten uitgebrachte

voortgangsrapportages zoals die aan de Commissie voor Onderzoek van de Rekening (COR)

wordt aangeboden. Gevraagd wordt ook kritisch mee te denken met de Statencommissie

Bereikbaarheid en Energie – Warmte (BE-W) en gevraagd en ongevraagd te reageren op alle

stukken die dit dossier raken.

Uitvoering van de motie

Het leidt voor ons geen twijfel om aan uw verzoek te voldoen. Wij zien dit als onderdeel van een

(pro)actieve informatieplicht en zullen daarbij al het nodige en wenselijke doen om de rol van de

rapporteur zo goed mogelijk te faciliteren. In het bijzonder zullen wij de rapporteur in een zo vroeg

mogelijk stadium informeren over alle aangelegenheden of stukken die voor de besluitvorming

door uw Staten in dit project een rol (kunnen) spelen. Het betreft hierbij de beleidsmatige kant

alsook de financieel-juridische aspecten rondom de deelneming in het Warmtebedrijf Rotterdam,

de contractuele positie van de provincie jegens derden en de warmtelevering aan de Leidse

Regio. 

Vanuit het projectteam zullen met de rapporteur nadere procesafspraken gemaakt worden om dit

nader vorm en inhoud te geven. Daarbij zal zoveel mogelijk aansluiting gezocht worden bij de

werkwijze die de rapporteur zelf voor ogen heeft. Verder zullen wij ervoor zorg dragen dat de

rapporteur beschikt over een vast aanspreekpunt binnen het projectteam. Onze aandacht gaat
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daarbij ook uit naar een verdere verbetering van de voortgangsrapportages op dit dossier, mede

gelet op de Regeling Projecten.

Tot slot

Gedeputeerde Staten zal in de toekomstige samenwerking met Provinciale Staten en de externe

rapporteur motie 974 als uitgangspunt blijven gebruiken, waarbij grote aandacht zal blijven

bestaan voor het goed informeren en ondersteunen van de rapporteur. Tijdens uw

(Statencommissie)vergaderingen wordt dit onderwerp met grote regelmaat besproken en blijft de

verantwoordelijk gedeputeerde openstaan voor suggesties om dit proces nog beter te laten

verlopen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  


