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Gericht aan 
GS/gedeputeerde 

Hoogland 
 

 Uit de LC van 29 september1 moeten we lezen dat het veenplan 
met een maand opgeschort wordt. Het is een gemiste kans dat we 
deze informatie uit de pers moeten lezen en is niet voor het eerst 
dat dit college blundert met de informatie verstrekking naar de 
Staten. Ook de inhoud van het artikel roept de nodige vragen op. 
Na een consultatie van een aantal partijen van onze kant roept een 
beeld op dat het hele proces niet optimaal verloopt. Verder was ten 
tijden van het persbericht informatie niet bekend bij PS, terwijl deze 
informatie al wel voor de AB leden van het Wetterskip en 
gemeenteraadsleden beschikbaar was. 
 

Vragen 1. Uit een aantal gesprekken met gemeenten komt naar voren 
dat het proces stroperig en van bovenaf verloopt. De 
“uitstekende” samenwerking lijkt voor meerdere uitleggen 
vatbaar.  

• Hoe zijn gemeenten aangehaakt en wat gaat de 
gedeputeerde doen om de gemeentes meer en beter te 
betrekken bij het proces? 
 

2. Anderen waren eerder op de hoogte van de concept 
veenweidevisie dan PS.  

• Bent u van mening dat u, als college, een actieve 
informatieplicht heeft en wat gaat dit college doen om PS 
in het vervolg beter en actiever te informeren over 
onderwerpen / besluiten? 

• Waarom zijn gemeenten en Wetterskip wel op de hoogte 
gebracht van de concept Veenweidevisie en zijn PS niet 
meegenomen in deze informatievoorziening? 

 
3. In de krant moeten we lezen dat er uitstel is van één maand. 

In het bericht stelt het college bij monde van de 
gedeputeerde dat er nog de “nodige afstemming” moet 
plaatsvinden. 
 

• Kunt u aangeven met wie er nog overeenstemming 
bereikt moet worden? Wat zijn de ‘hobbels’ waar u tegen 
aanloopt? Kortom: waarover moet nog overeenstemming 
gevonden worden? 
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1 https://www.lc.nl/friesland/Uitstel-veenweideplan-voor-betere-afstemming-26058999.html  
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