Aan de voorzitter van provinciale staten van Zuid-Holland,
de Commissaris van de Koning de heer drs. J. Smit

Den Haag, 9 mei 2019

Geachte heer Smit, beste Jaap,

Met pijn in het hart heb ik na jaren van betrokkenheid bij deze provincie besloten om per
heden mijn ontslag aan te bieden als lid van Gedeputeerde Staten. Reden is een recent
geconstateerd gebrek in de informatievoorziening aan de Staten binnen mijn portefeuille.
Hoewel mijn periode als gedeputeerde binnenkort ten einde zou lopen, zie ik mij toch
genoodzaakt dit voor mij pijnlijke besluit nu te nemen: het tijdig en volledig informeren van
de Staten is voor mij als provinciebestuurder het hoogste gebod. Ik vind dat ik mijn opvolger
niet mag opzadelen met de verantwoordelijkheid voor deze omissie.
Ik heb mij de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet om deze provincie een stukje mooier,
groener en duurzamer te maken. De realisatie van het Natuurnetwerk Nederland is op
stoom, belangrijke nieuwe recreatiegebieden zijn gerealiseerd, het eigenaarschap van
natuur en recreatie is breder geworden via o.a. de landschapstafels, het aantal vrijwilligers is
gegroeid en het aantal boeren dat met provinciale steun kiest voor een duurzaam pad
neemt iedere dag toe.
Op het terrein van de energietransitie was het voor de provincie, gemeenten en partners de
afgelopen vier jaar pionieren, maar er zijn ondertussen belangrijke stappen gezet op
besparing, opwekking van duurzame energie, energie-innovaties en de inzet van waterstof.
Op het gebied van warmte heeft deze provincie een bijzondere, landelijke, voortrekkersrol.
Nergens anders in het land liggen bronnen van restwarmte, geothermiepotentieel, huizen en
kassen zo in elkaars nabijheid als hier. Warmte wordt dan ook gezien als een vorm van
energietransitie tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Iets wat voor onze
inwoners en bedrijven telt. Ik heb mij om die reden de afgelopen jaren samen met de
medewerkers ingezet voor de realisatie van de zogenaamde Warmterotonde Zuid-Holland,
waarbij warmte-overschotten uit de industrie naast geothermie worden ingezet voor de
verwarming van huizen en kassen. De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat
ondanks vele medestanders onder zowel overheden als (publieke) bedrijven dit niet vanzelf
gaat. Maar zonder wrijving geen glans!
De provincie wil een lerende organisatie zijn. Daarvoor voegen wij daden bij woorden en
kijken we regelmatig terug op hoe zaken gelopen zijn. Bij een recente terugblik op het
warmtedossier heb ik tot mijn grote spijt moeten constateren dat er informatie bij de
organisatie bekend was die niet met mij, noch met GS, noch met Provinciale Staten gedeeld
is en waarover ik van oordeel ben dat deze informatie relevant was om te betrekken bij de
besluitvorming.

Goed bestuur kenmerkt zich onder meer door een actieve informatievoorziening door het
College aan de Staten, opdat de volksvertegenwoordiging over alle relevante informatie
beschikt om in het algemeen belang tot goede besluiten te komen. Op het moment dat
daarin een omissie optreedt, schaadt dit het vertrouwen. Ik trek mij dat als politiek
verantwoordelijk bestuurder voor dit dossier aan. Ik heb dan ook helaas tot de slotsom
moeten komen dat, hoewel ik zelf niet bekend was met deze informatie, maar er bestuurlijk
wel verantwoordelijk voor ben, ik niet anders kan dan per heden mijn functie neer te leggen.
Ik heb de afgelopen jaren in uw Staten altijd op een open, plezierige en zeer constructieve
wijze mogen debatteren over zaken die het wel en wee, maar ook de toekomst van onze
inwoners raken. Ik dank voor het debat en het vertrouwen.
Ook u en mijn collega-gedeputeerden in Gedeputeerde Staten wil ik hartelijk danken voor de
uitgesproken collegiale samenwerking en lol die we regelmatig hadden. Ik wens iedere
provincie of gemeente zo’n samenwerking in het college toe.
Ik ben zeker ook veel dank verschuldigd aan de ambtelijke organisatie die met grote
betrokkenheid en deskundigheid mij ter zijde heeft gestaan. Velen, beleidsmedewerkers,
catering, GS-ondersteuning, bodes en leidinggevenden, hebben eraan bijgedragen dat ik met
plezier naar mijn werk ging en dit werk zo goed als mogelijk kon doen. In het bijzonder noem
ik mijn secretaresse en het team van chauffeurs die met veel toewijding, gezelligheid en
humor mijn werk zo licht als mogelijk gemaakt hebben.
Het ga u allen goed.

Han Weber

