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Aan Provinciale Staten, 

 

Op 8 maart jl. hebben Gedeputeerde Staten aan uw Staten informatie, middels een statenbrief, aangeboden 

inzake de Categoriale beschikking Boa’s U-OV.  

 

Op basis van artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet, kunnen gedeputeerde staten, op grond van een belang, 

genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), geheimhouding opleggen ten aanzien van 

stukken die zij aan provinciale staten of aan leden van provinciale staten overleggen. Deze geheimhouding is in 

Provinciale Staten van 19 maart 2018 bekrachtigd. 

 

Gedeputeerde Staten hebben op 3 april 2018, middels een statenbrief (bijlage), aangegeven dat de categoriale 

beschikking  Boa’s U-OV weer op orde is en dat geheimhouding kan vervallen. 

Ingevolge artikel 25, vierde lid van de Provinciewet vervalt de opgelegde geheimhouding, indien Provinciale 

Staten daartoe besluiten. Dit voorstel voorziet hierin.  

 

Voorgesteld wordt te besluiten conform bijgevoegd ontwerp-besluit.    
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Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 23 april 2018 

 

Besluit van 23 april  2018 

 

Overwegende: 

 

- dat Gedeputeerde Staten op 8 maart 2018 geheimhouding hebben opgelegd aan de Staten inzake een 

statenbrief over Boa’s U-OV, 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 in de vergadering van Provinciale Staten van 19 maart 2018 is bekrachtigd; 

- dat Gedeputeerde Staten op 3 april 2018, middels een statenbrief, hebben aangegeven dat de 

categoriale beschikking  Boa’s U-OV weer op orde is en dat geheimhouding kan vervallen; 

- dat deze geheimhouding, ingevolge artikel 25, vierde lid van de Provinciewet vervalt, indien Provinciale 

Staten daartoe besluiten; 

- dat dit besluit in deze opheffing van geheimhouding voorziet. 

 

 

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

 

 

Besluiten:  

 

 

de door Gedeputeerde Staten op 8 maart 2018 aan de Staten opgelegde geheimhouding inzake een statenbrief 

over Boa’s U-OV op te heffen.  

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Griffier, 


