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reactie op uw vragen over zwanendriften

Geachte fractieleden,

Op 27 februari 2015 heeft u art. 38 vragen gesteld die wij als volgt beantwoorden.
1. Kunt u aangeven of er sinds januari 2014 overleg met de regiogemeenten is geweest over deze
kwestie en zo ja, wat daarvan de inhoudelijke en praktische resultaten zijn geweest en welke positie
de gemeente Gouda daarin heeft ingenomen?
Antwoord: De regiogemeenten zouden zich beraden zich op verdere stappen; bijvoorbeeld door een brief op
te stellen aan het ministerie van EZ. Er zijn daar geen vervolgafspraken over gemaakt en er is door geen
van de regiogemeenten het initiatief genomen. Er is dus geen overleg geweest en er zijn geen resultaten te
melden.
2. Is de door u als mogelijke actie opgebrachte gezamenlijke brief reeds aan het ministerie
verstuurd? Zo ja, kunnen wij deze dan ontvangen?
Antwoord: Geen van de gemeenten heeft het initiatief voor een gezamenlijke brief genomen; deze is dus
niet opgesteld en niet verstuurd.
3. Mocht deze brief nog niet zijn verstuurd, bent u het met ons eens dat er op landelijke politiek
niveau nu een zeer goed momentum is ontstaan, waardoor een brief aan EZ een kansrijk initiatief is?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Het college is ook van mening dat dit een ‘momentum’ is gezien de aangeboden petitie en de
geplande beantwoording daarvan in april.
4. Is de gemeente Gouda bereid om het initiatief te nemen tot het opstellen van zo'n brief, deze af te
stemmen met de regiogemeenten en uiterlijk maart 2015 zorg te dragen voor verzending aan de
staatssecretaris?
Antwoord: Gouda neemt het initiatief tot het opstellen van een brief.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Bijlagen:

Postbus 1086, 2800 BB Gouda
telefoon 14 0182
e-mail gemeente@gouda.nl
website www.gouda.nl

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gouda,
De secretaris,
De burgemeester,

Loes Bakker

Milo Schoenmaker
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Minuut
1. Wethouder Niezen
2. Wethouder Bergman
3. Marieke van Paassen, CJA
5. Hans Rijzenga, BOR
6. Marianne Driehuijs, RBA
7. Katrien Overal, MBL
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