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Inleiding 

In het besloten gedeelte van uw vergadering van 12 juni jl. heeft u besloten tot oplegging van geheim-
houding over uw beluit tot aankoop van een zaak ten laste van een bestaande reserve.   
 
Ingevolge het tweede lid van artikel 25 van de Provinciewet, vervalt de opgelegde verplichting tot 
geheimhouding met betrekking tot genoemd besluit, indien de oplegging niet door uw Staten in hun 
eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting 
hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd.  
 
Gezien de nog niet afgeronde procedure met betrekking tot uw besluit van 12 juni jl. wordt u 
voorgesteld te besluiten tot bekrachtiging van de op 12 juni jl. opgelegde geheimhouding. De 
geheimhouding geldt totdat deze in uw vergadering wordt opgeheven.  
 
Voorgesteld wordt te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.   
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 3 juli 2006  
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van hun voorzitter 
 

Overwegende: 
 

- hun in beslotenheid genomen besluit d.d. 12 juni 2006, inhoudende de aankoop van een zaak 
ten laste van een bestaande reserve 

 
- hun gelijktijdig op voorstel van hun voorzitter in beslotenheid genomen besluit tot oplegging 

van geheimhouding over deze aankoop 
 

- dat de d.d. 12 juni 2006 door hun Staten opgelegde geheimhouding vervalt, indien deze niet 
door hun Staten in hun eerstvolgende vergadering wordt bekrachtigd 

 
- dat de uitvoering van hun besluit d.d. 12 juni 2006 tot aankoop van een zaak ten laste van een 

bestaande reserve, een dergelijke bekrachtiging noodzakelijk maakt  
 

Gelet op artikel 25 van de Provinciewet 
 

Besluiten:  
 
De in beslotenheid door hun Staten op 12 juni 2006 opgelegde geheimhouding met betrekking tot het 
de aankoop van een zaak ten laste van een bestaande reserve d.d. 12 juni 2006 te bekrachtigen.  
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


	Inleiding

