Antwoord
van Gedeputeerde Staten
op vragen van
E.M.L.H. Maassen (SP)
(d.d. 11 februari 2009)
Nummer
2244
Onderwerp
Lammebrug

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
In het artikel “Leugens in zaak Oostvlietpolder” in het Leidsch Dagblad van 11 februari
2009 wordt beweerd dat de provincie Zuid-Holland heeft gelogen in een zitting van de
Raad van State. Volgens het Leidsch Dagblad heeft de provincie bepleit dat het
aanleggen van een vierde rijstrook op de Lammebrug technisch mogelijk is, terwijl uit
een intern rapport van de provincie uit 2005 zou blijken dat dit technisch onmogelijk is.
Naar aanleiding van deze berichtgeving zou ik de volgende vragen willen stellen.
1. Kunnen Gedeputeerde Staten het bedoelde interne rapport bij de beantwoording van
deze vragen voegen?
Antwoord
Het betreft een intern memo, die u hierbij aantreft.
2. Kunnen Gedeputeerde Staten de voor dit onderwerp relevante delen uit het betoog
voor bedoelde zitting van de Raad van State toevoegen aan de beantwoording van
deze vragen?
Antwoord
In de voor de zitting opgestelde pleitnota wordt niet ingegaan op de constructie van de
Lammebrug. Wel is hier tijdens de zitting op in gegaan naar aanleiding van een vraag
van een van de leden van de Raad van State. Het verslag van de zitting is
opgevraagd, maar nog niet ontvangen.
Toelichting vragensteller
In het artikel wordt een ‘woordvoerster van de provincie’ als volgt geciteerd: “Het kon
mogelijk gemaakt worden zonder een nieuwe brug te bouwen. Dan is het niet van
belang voor de Raad van State.”
3. Waarop baseert deze provinciale woordvoerster haar stellingen?
Antwoord
Zij baseert haar uitspraken op informatie van beleidsambtenaren.
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4. Is dit citaat een juiste weergave van het standpunt van Gedeputeerde Staten? Kunnen
Gedeputeerde Staten hun standpunt verder toelichten?
Antwoord
Nee. Ons college heeft hier geen standpunt over ingenomen.
5. Kunnen Gedeputeerde Staten de antwoorden en gevraagde stukken uiterlijk
18 februari 2009 toesturen? Dit in verband met de actualiteit en de mogelijkheid tot
vervolgvragen in Provinciale Staten.
Antwoord
Ja.

Den Haag, 17 februari 2009
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
M.H.J. van Wieringen-Wagenaar

voorzitter,
J. Franssen

