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Aan het College van Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Limburg 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 

Nuth, zondag 7 juli ’13 
 

Betreft:  vragen artikel 38 R.v.O.  
vertrouwelijke informatie – “Pers is er misschien blij mee, wij zijn dat niet!” 

Geacht College, 
 
Diverse Limburgse media berichten de laatste periode over informatie die statenleden 
vertrouwelijk hebben ontvangen. Enkele recente voorbeelden zijn de financiële situatie van 
Maastricht Aachen Airport. Twee dagen nadat het presidium hierover vertrouwelijk 
was geïnformeerd kon men deze informatie terugvinden in de Limburgse media. Onlangs 
gebeurde hetzelfde bijvoorbeeld omtrent het reddingsplan van MAA en de concept-
onderzoeksrapportage WK wielrennen. 
  
Informatie die vertrouwelijk wordt gedeeld met Statenleden heeft niet voor niets het 
predicaat “vertrouwelijk” gekregen. Vaak is dit in het belang van een proces of om eventuele 
schade bij betrokken partijen te beperken of te voorkomen. 
Vandaar dat wij graag onderstaande vragen aan u willen voorleggen  
 

1. Bent u bekend met het bovenstaande en onderschrijft u het “lekken van 
vertrouwelijke informatie” naar de media? Wat is hierover uw standpunt?  

 
2. Zijn Statenleden, volgens u, voldoende bekend met de procedures omtrent 

vertrouwelijke informatie en op welke wijze zijn PS hierover geïnformeerd, 
geïnstrueerd?  Wordt deze kennis bij Statenleden up-to-date gehouden? Zo nee, 
waarom niet, zo ja, waaruit blijkt dit? 

 
3. Bent u bereid onderzoek in te stellen naar het doorgeven van vertrouwelijke 

informatie? 
 

4. Informatie die vertrouwelijk wordt gedeeld met Statenleden heeft niet voor niets het 
predicaat “vertrouwelijk” gekregen. Vaak is dit in het belang van een proces of om 
eventuele schade bij betrokken partijen te beperken of te voorkomen. Welke 
voornemens heeft GS om te voorkomen dat informatie voortijdig in de media komt?  
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5. welke maatregelen kunt u naar individuele volksvertegenwoordigers die menen dat 
zij zich niet aan vertrouwelijkheid hoeven te houden, ondernemen? 

 
6. Welke acties gaat GS ondernemen om te voorkomen dat wij in de 

toekomst wederom geconfronteerd worden met het lekken van vertrouwelijke 
informatie? 

 
Met vriendelijke groet, 
namens de Statenfractie Partij van de Arbeid 

 

Lars Kockelkoren       
06-53842001 
lehkockelkoren@kpnmail.nl   
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