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Markus, Edwin Ouwerkerk, Leon Hoek, Raoul Kleijwegt, Eddy Neeleman, Ferry Brabander, Johan van 
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Cc fractievoorzitters 

 

Lansingerland, 12 september 2014 

 

Geachte Jan Pieter Blonk, Georgine Zwinkels, Sam de Groot, Michiel Muis, Ineke den Heijer, Kees-

Willem Markus, Edwin Ouwerkerk, Leon Hoek, Raoul Kleijwegt, Eddy Neeleman, Ferry Brabander, 

Johan van der Burg en Juval Pat El, 

 

Mede namens de voorzitter van de commissie Ruimte, Nelleke Bouman, wil ik u op de hoogte stellen 

van mijn gevoelens. 

Op dinsdag 9 september 2014 was er een informele klankbordbijeenkomst over de HSL ter 

voorbereiding op het algemeen overleg van de Vaste Kamercommissie van I&M. Daarin heb ik een 

concept-brief van staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer met u besproken. Die brief 

hebben wij vertrouwelijk van het ministerie van I&M ontvangen.  

Ik en de voorzitter van de commissie ruimte hebben u gevraagd om vertrouwelijk met deze 

informatie om te gaan totdat mevrouw Mansveld de formele brief aan de Tweede Kamer had 

gestuurd.  

Tussentijds is er hard gewerkt om alle woordvoerders op woensdag te voorzien van informatie zodat 

zij hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer konden aanspreken. 

Dit was een mooie opzet om gezamenlijk als Lansingerland op te trekken in dit belangrijke dossier. Ik 

ben meer dan tevreden over deze samenwerking. 

Tot onze grote teleurstelling hebben wij moeten constateren dat Joost Smits in zijn blog van 

woensdag 10 september, vooraf gegaan door een mail van 10.46 uur, over informatie beschikte die 

uit de concept-brief van de staatssecretaris afkomstig was. Joost Smits had ook kennis van de gang 

van zaken binnen de vergadering van de klankbordbijeenkomst. Wij hadden dit niet verwacht en 

waren dus onaangenaam verrast. 

U zult begrijpen dat ik heroverweeg om dit soort bijeenkomsten nog te houden. Ikzelf voel niet veel 

voor het bijeenroepen van een officiële besloten vergadering. Ik waardeer namelijk tot nu toe zeer 

deze wijze van overleggen en zou die graag voortzetten. Graag wil ik met u overleggen hoe wij hier 

gezamenlijk vorm aan kunnen geven. 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Simon Fortuyn    Nelleke Bouman 

 


