‘s-Hertogenbosch, 18 september 2017
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: juridische procedures tegen de provincie en bijbehorende kosten
Geacht college,
Op 14 september jl. lazen wij via een publicatie in het Brabants Dagblad dat de Raad van State de
provincie Noord-Brabant buiten spel heeft gezet inzake het conflict met de Diessense veehouder
Nooijens. De provincie blijkt hier juridisch haar zaken niet op orde te hebben en te formalistisch naar
haar eigen beleid te hebben gekeken.
Het valt het CDA op dat er in de media steeds vaker berichten verschijnen over juridische procedures
tegen de provincie. Vaak gaat het om partijen, instanties of groepen mensen die dreigen dergelijke
procedures te beginnen of al zijn begonnen n.a.v. besluiten van de provincie. Te denken valt, maar
niet uitsluitend, aan de philharmonie zuidnederland, de Producenten Organisatie Varkenshouderij
(POV), de ZLTO, vakbonden en verschillende Brabantse gemeenten.
De berichtgeving in het Brabants Dagblad is voor het CDA aanleiding voor de volgende schriftelijke
vragen t.b.v. een helder en feitelijk overzicht:
1. Hoeveel juridische procedures zijn er in 2013, 2014, 2015, 2016 en tot dusver in 2017 richting de
provincie Noord Brabant gestart? Graag een overzicht per jaar.
2. Welke van deze procedures zijn inmiddels afgerond? Graag aangeven per afzonderlijke
procedure/casus.
3. Bij welke procedures is de provincie uiteindelijk in het gelijk gesteld en bij welke de
tegenpartij? Graag aangeven per afzonderlijke procedure/casus.
4. Hoeveel juridische kosten (graag uitsplitsen naar interne kosten en extern ingehuurde kosten) was
de provincie kwijt bij de individuele procedures? Graag aangeven per jaar per afzonderlijke
procedure/casus.
5. Hoeveel fte binnen de ambtelijke organisatie is bezig met deze procedures? Graag aangeven per
jaar 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017.
6. Hoeveel fte hebt u als provincie buiten de ambtelijke organisatie moeten inhuren t.b.v. deze
procedures? Graag aangeven per jaar 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017.
7. Wilt u vanaf heden Provinciale Staten ieder half jaar via een zgn. ‘Statenmedeling’ informeren met
een update over de ontwikkelingen in juridische procedures (welke zijn afgerond, wie is in het
gelijk gesteld, welke evt. nieuwe procedures zijn er bij gekomen én wat is de bijbehorende
personele inzet als ook de kosten)?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Stijn Steenbakkers
Ton Braspenning

