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Uw schriftelijke vragen van 18 januari 2016 

Beantwoording van uw vragen over het salaris van de heer 
Hillen als projectleider bij Aanpak Ring Zuid 

Geachte heer Van Kesteren, 

In uw brief van 18 januari 2016 stelt u ons twee vragen over het salaris van de 
heer Hillen als projectleider bij het project Aanpak Ring Zuid. De beantwoording 
van deze vragen treft u hieronder aan. Volledigheidshalve herhalen wij uw vragen 
en geven daarna ons antwoord. 

Vraag 1 
Was het college van GS op de hoogte van het salaris van de heer Hillen? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord 
Nee. De stuurgroep voor de Aanpak Ring Zuid, waarin ons college Is 
vertegenwoordigd, heeft ingestemd met de aanstelling van de heer Hillen en de 
door Twynstra Gudde gehanteerde voorwaarden waaronder hij zijn 
werkzaamheden ging verrichten. Wij waren bekend met het door Twynstra Gudde 
gehanteerde tarief; het salaris van de heer Hillen is bij ons niet bekend en is een 
zaak tussen werkgever en werknemer. 

Vraag 2 
Zo ja, waarom is deze informatie niet gedeeld met de Staten? 

Antwoord 
Rijkswaterstaat was contracthouder van de projectdirecteur. Bij de aanstelling van 
de heer Hillen was de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde 
Topinkomen van toepassing. Conform deze wet is het tarief van de heer Hillen  
openbaar gemaakt in de verantwoording aan de Tweede Kamer. Er was voor ons 
geen aanleiding om Provinciale Staten hier separaat over te informeren. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


