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Reglement van orde over

Geachte mevrouw Van der Ham,
ln uw brief van 10 oktober 2017 stelde u een aantalvragen over het IPO-congres
Atlas Theater Emmen.
U schetst in uw brief uw ongenoegen over het feit dat tijdens het IPO-congres de

dienstauto's van gedeputeerden en commissarissen van de Koning op het
Raadhuisplein stonden geparkeerd. Anderen moeten hun auto's parkeren in parkeergarages en daarvoor aanzienlijke bedragen betalen.
Vervolgens refereert u aan de verkiezingsperiode, waarin onderhavige politici 'het
hardst roepen dat de kloof tussen de burgers en de politiek kleiner moet worden'.
Volgens u wordt hiermee een verkeerd signaal afgegeven.
Het IPO-congres is georganiseerd door het lnterprovinciaal Overleg, in samenwerking
met de gemeente Emmen, die wij overigens zeer erkentelijk zijn voor de zeer gastvrije
wijze waarop dit is gedaan. De provincie Drenthe was ondersteunend hieraan en niet
primair verantwoordelijk voor de afspraken over bijvoorbeeld parkeren.
Toch gaan wij graag in op de door u gestelde vragen.

Vraaq 1
Deelt het college onze mening dat dit beeld de kloof zichtbaar/voelbaar maakt? Zo
niet, kunt u dit toelichten?
Antwoord

1

Wij zijn met u van mening dat de aanwezigheid van de wachtende dienstauto's op het Raadhuisplein een onevenwichtig beeld kan oproepen.

2

Vraas2
Deelt het college onze opvatting dat het beter zou zijn geweest de auto's in de nabijheid (gemeentehuis of parkeergarage) te parkeren en bij vertrek laten voorrijden?

Antwoord 2
Wat ons betreft is dat een prima optie. De meerderheid van de auto's, waaronder die van onszelf, stond tijdens het programma overigens op de door u
genoemde plaatsen. De door u geschefsfe situatie van wachtende auto's met
chauffeurs deed zich met name voor bij het vertrel</ophalen van de desbetreffe nd e prov i nci a le e n g e me e nte I ijke ve rte ge nwoord ige r s.

Vraaq 3
Deelt het college onze opvatting dat dit in het vervolg anders moet worden vormgegeven?

Antwoord 3
Wijzullen eraan bijdragen om de beeldvorming, zoals u die hebt geschefsf, fe
vermijden. Wij kunnen uiteraard niet voorkomen dat meerdere chauffeurs gelijktijdig hun passagiers afzetten of ophalen.
Hoogachtend,

van Drenthe,

wnd. secretaris
wa.coll

voorzitter

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,
Dhr. J. J. van Aartsen
Postbus 122
9400 AC ASSEN
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO, betreft IPO congres Atlas theater Emmen.
Datum: 10 oktober 2017
Geachte voorzitter,
3 & 4 oktober was het IPO congres in het Atlas theater in Emmen. Een interessant congres dat goed
bezocht werd door statenleden, gedeputeerden, fractiemedewerkers, CdK’s en burgemeesters. Los
van het inhoudelijke deel van het congres was er iets wat ons als Sterk Lokaal fractie mateloos
heeft gestoord.
De auto’s van gedeputeerden en commissarissen van de Koning uit het hele land stonden met hun
chauffeurs te wachten op het Raadhuisplein. Wij storen ons aan het feit dat dezelfde politici die
hun chauffeurs laten wachten op het plein, in verkiezingstijd het hardst roepen dat de kloof tussen
de burgers en de politiek kleiner moet worden. Hiermee geef je volgens Sterk Lokaal een volstrekt
verkeerd signaal af. Anderen moeten hun auto parkeren in de parkeergarages onder het plein voor
een aanzienlijk bedrag en zien dan dit tafereel…
Sterk Lokaal is van mening dat dit nooit meer mag gebeuren heeft naar aanleiding hiervan de
volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:
1. Deelt het college onze mening dat dit beeld de kloof zichtbaar/voelbaar maakt? Zo niet kunt u dit
toelichten?
2. Deelt het college onze opvatting dat het beter zou zijn geweest de auto's in nabijheid
(gemeentehuis of parkeergarage ) te parkeren en bij vertrek laten voorrijden?
3. Deelt het college onze opvatting dat dit in het vervolg anders moet worden vorm gegeven?
Wij verzoeken u bovenstaande vragen schriftelijke te beantwoorden.
Namens de fractie van Sterk Lokaal,

Aimée van der Ham

