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Aan Provinciale Staten, 
 
In de afgelopen statenperiode is gebleken dat in de praktijk regelmatig anders omgegaan wordt met de 
geheimhouding cq. vertrouwelijkheid van stukken, dan wettelijk is bepaald. Omdat het verkeerd 
omgaan met het onderscheid tussen geheimhouding en vertrouwelijkheid tot problemen kan leiden is 
besloten om een protocol op te stellen voor zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten. 
 
Op 26 april 2011 heeft Gedeputeeerde Staten het protocol besloten vergaderingen, geheimhouding en 
vertrouwelijkheid vastgesteld. Van belang is dat voor de Provinciale Staten alsmede de 
statencommissies eveneens duidelijke afspraken gelden voor besloten vergaderingen, geheimhouding 
en vertrouwelijkheid.  
 
In het protocol is dan ook informatie opgenomen over de besloten vergaderingen, geheimhouding en 
vertrouwelijkheid van zowel de vergaderingen van Gedeputeerde Staten als die van de Provinciale 
Staten en statencommissie opgenomen.  
 
Het is immers van belang om vertrouwelijkheid en geheimhouding altijd goed te onderscheiden. Zo 
moet duidelijk zijn of een stuk met de status vertrouwelijkheid, voldoende is, of dat er geheimhouding 
moet worden opgelegd. Uiteraard behoren besloten vergaderingen voor Provinciale Staten en 
statencommissies uitzonderingen te zijn, gezien de volksvertegenwoordegende rol die staten- en 
commissieleden hebben. 
 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het protocol, conform bijgevoegd statenvoorstel. 
 
Provinciale Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,   R.C. Robbertsen 
De griffier,   L.C.A.W. Graafhuis  
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 19-09-2011 tot het vaststellen van het protocol besloten vergaderingen, geheimhouding en 
vertrouwelijkheid, 2011int200289. 
 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen; 
 
Overwegende;  
het belang om geheimhouding en vertrouwelijkheid altijd goed te onderscheiden; 
 

Gelezen;  
het protocol besloten vergaderingen, geheimhouding en vertrouwelijkheid, 
 

Gelet op; 
de Provinciewet en het Reglement van Orde 2003 Provinciale Staten van Utrecht 
 

Besluiten:  
 
in te stemmen met het protocol besloten vergaderingen, geheimhouding en vertrouwelijkheid, voor 
zover geldend voor Provinciale Staten. 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 


