Provinciale Staten
Statenvoorstel

DATUM

24-01-2017

NUMMER PS

PS2017BEM01

AFDELING

SGU

COMMISSIE

BEM

STELLER

M.L. Engelsman

DOORKIESNUMMER

0302582351

REGISTRATIENUMMER

81A59990

PORTEFEUILLEHOUDER

Mw. Pennarts

Titel

: Bekrachtiging geheimhouding mededeling inzake dossier Vergunningverlening en Handhaving

Inhoudsopgave
Ontwerpbesluit

pag. 3

Aan Provinciale Staten,
Op 23 januari jl. hebben Gedeputeerde Staten aan uw Staten informatie, middels een mededeling aangeboden
inzake een dossier Vergunningverlening en Handhaving.
Hierop hebben Gedeputeerde Staten geheimhouding opgelegd, op grond van artikel 25, tweede lid van de
Provinciewet, omdat sprake is van een belang, zoals genoemd in artikel 10, lid 2b van de Wet openbaarheid van
bestuur (WOB), te weten: “het belang van openbaarmaking van de gegevens weegt in dit geval niet op tegen de
te beschermen economische of financiële belangen van de provincie en de andere bij dit project betrokken
partijen”.
Ingevolge artikel 25, derde lid van de Provinciewet vervalt de opgelegde geheimhouding, indien de oplegging niet
door Provinciale Staten in hun eerstvolgende vergadering wordt bekrachtigd. Dit voorstel voorziet hierin.
Voorgesteld te besluiten conform bijgevoegd ontwerp-besluit.

PS2017BEM01

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 6 februari 2017
Besluit van 6 februari 2017
Overwegende:
-

dat Gedeputeerde Staten op 23 januari 2017 geheimhouding hebben opgelegd op aan de
Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen inzake een mededeling in een dossier
Vergunningverlening en Handhaving, op grond van artikel 25, tweede lid van de Provinciewet, omdat
sprake is van een belang, zoals genoemd in artikel 10, lid 2b van de Wet openbaarheid van bestuur
(WOB);

-

dat deze geheimhouding, ingevolge artikel 25, derde lid van de Provinciewet vervalt, indien de oplegging
niet door Provinciale Staten in hun eerstvolgende vergadering wordt bekrachtigd.

-

dat dit besluit in deze bekrachtiging voorziet.

Gelet op de Provinciewet, de Wet openbaarheid van bestuur en het Reglement van Orde van hun Staten;

Besluiten:

1.

de door Gedeputeerde Staten op 23 januari 2017 aan de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen
opgelegde geheimhouding inzake een mededeling in een dossier Vergunningverlening en Handhaving
te bekrachtigen;

2.

dat de geheimhouding in acht wordt genomen, totdat Provinciale Staten deze opheffen.

Voorzitter,

Griffier,
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