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Uw kenmerk Statenvragen van 6 oktober 2015
Bij lage(n)

Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over delen informatie UCF met oppo
s itiepartijen

Geachte mevrouw Haga,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 6 oktober, beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1:
Bent u het met de Christen Unie eens dat er geen onderscheid moet zijn in het verstrekken
van informatie aan coalitiepartijen en oppositiepartijen?

Antwoord vraag 1:
Ja.

Vraag 2:
Normaal gesproken komen stukken eerst aan de orde in GS waarna ze aan PS ter beschik
king worden gesteld. Waarom wijkt u daar nu vanaf door de stukken wel aan coalitiepartijen
beschikbaar te stellen, maar deze te onthouden aan de andere partijen in PS?

Antwoord vraag 2:
Wij zijn niet van de procedure afgeweken. Op 12 oktober hebben wij een besluit genomen
over RUG/Campus Fryslân. De desbetreffende stukken zijn ‘s middags 14 oktober naar P5
toegezonden, net voor het moment van het gezamenlijke persgesprek van de provincie, de
gemeente Leeuwarden en de Rijksuniversiteit Groningen.
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Vraag 3:
Wat is de reden dat u de coalitiepartijen reeds van informatie hebt voorzien als het gaat om
de financiering van UCF?

Antwoord vraag 3:
Zie antwoord bij vraag 2.

Vraag 4:
Bent u bereid per omgaande alle stukken betreffende de financiering die u aan de coalitie
partijen hebt verstrekt, openbaar te maken en beschikbaar te stellen voor alle fracties in PS?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 4:
Zie antwoord bij vraag 2.

Vraag 5:
In het coalitieprogramma noemt u als resultaat 38: coalitie en oppositie werken constructief
samen. Hoe verhoudt zich dat met uw handelwijze door coalitie en oppositie op verschillende
tijdstippen van informatie te voorzien?

Antwoord vraag 5:
Zie antwoord bij vraag 2.

Vraag 6:
Vindt u niet dat u de realisatie van resultaat 38 daarmee bij voorbaat frustreert?

Antwoord vraag 6:
Zie antwoord bij vraag 2.

Hoogachtend,
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Gedeputeerd aten van Fryslân,
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Jorritsma, voorzitter

A.J. Berg, secretaris
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