
Agendering brief van GS 28/4/2022 over de zandwinning Huttenheugte.   

Geagendeerd door : JA21 en D66 

Commissievergadering  FCBE 29 juni 2022. 

 

Motivatie voor agendering : 

In de brief van GS van 28 april jl. komen een aantal passages voor die (helaas) weer 
voeding geven aan de indruk dat er zaken onthouden worden aan PS.  
 
Zo stelt GS dat op 28 oktober 2021 besloten is om (citaat) “er richting de 
portefeuillehouder moest worden geëscaleerd”, omdat (citaat) “de urgentie en 
noodzaak tot bestuurlijke opschaling niet tijdig zijn onderkend”. Hiermee erkent GS 
impliciet dat óf ambtenaren over de schreef zijn gegaan, óf dat de bestuurder tekort 
is geschoten. Op dit cruciale punt wordt geen duidelijkheid gegeven.  
 
JA21 en D66 achtten het voor de kwaliteit en geloofwaardigheid van de Drentse 
politiek en bestuur, van cruciaal belang dat er geen schilfertje van twijfel mag 
bestaan over de besteding van substantiële hoeveelheden belastinggeld. Daarom 
pleitten wij opnieuw voor een onafhankelijk, extern onderzoek. 
 
Vragen aan de fracties: 
 

1. Bent u met ons van mening dat er in deze zaak geen enkele twijfel mag 
bestaan over het handelen van GS in deze zaak 

2. Bent u het met ons eens dat Drenthe recht heeft op volledige openheid en 
transparantie in deze zaak 

3. Bent u het met ons eens dat GS door haar eigen formuleringen in de brief van 
28/4 GS het gevoel en de indruk versterkt dat er juist geen volledige openheid 
en transparantie mag worden gegeven 

4. Bent u het met ons eens dat uitsluitend een extern onafhankelijk onderzoek 
kan waarborgen dat er volledige openheid en transparantie op tafel komt.    

 
Vragen aan het College van GS: 
 

1. Bent u het met ons eens dat uitsluitend volledige openheid en transparantie 
de basis is voor de kwaliteit en geloofwaardigheid van de Drentse politiek en 
bestuur  

2. Bent u het met ons eens dat de bewuste formuleringen, een (nieuwe) 
voedingsbodem zijn voor twijfel over de gang van zaken  

3. Bent u het met ons eens dat als er sprake is van twijfel alleen onafhankelijk 
onderzoek de sleutel is tot het wegnemen van twijfel 

4. Bent u het met ons eens dat u met het uitvoeren van een onafhankelijk en 
extern onderzoek uw handelen, kwaliteit en geloofwaardigheid juist versterkt.   

 
D66 en JA21, 
 
Henk Pragt 
Harry Omlo. 
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