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Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Voorgeschiedenis
Het Integisrapport bevat een forensisch accountantsonderzoek naar het al dan niet bestaan van aanwijzingen die
zien op de beïnvloeding door het management c.q. de directie van de provincie Utrecht met betrekking tot de
verantwoording van het project Uithoflijn (voorkomend uit een klokkenluidersmelding).
Essentie / samenvatting
Op 21 november 2018 en op 10 januari 2019 hebben respectievelijk RTV Utrecht en de Telegraaf met een Wobverzoek verzocht om het Integisrapport. (RTV Utrecht verzoekt naast het rapport tevens om de niet-openbare
documenten die daarbij horen en de daarover gevoerde digitale correspondentie vanaf het moment dat het
rapport aan Gedeputeerde Staten is verstrekt.) De documenten bevatten een geheimhouding, op grond van de
Provinciewet en informatie waaruit de geheime informatie van het Integisrapport te herleiden is, die
openbaarmaking in de weg staat.
Het Integisrapport bevat een forensisch accountantsonderzoek naar het al dan niet bestaan van aanwijzingen die
zien op de beïnvloeding door het management c.q. de directie van de provincie Utrecht met betrekking tot de
verantwoording van het project Uithoflijn. Het onderzoek bestaat uit persoonsgerichte gegevens van de
melder/klokkenluider en betrokken (voormalige) medewerkers en inhuur, en uit bedrijfs- en fabricagegevens en
gedetailleerde geldstromen en prestatiegegevens van BAM BV. Ter bescherming van de betrokken partijen is
besloten om geheimhouding op te leggen op het Integisrapport op grond van artikel 10, eerste lid, onder c en
onder d en artikel 6, onder e, van de Algemene verordening gegevensbescherming.
Wij hebben in de vergadering van 6 november 2018 besloten geheimhouding op te leggen op het Integisrapport
en de geheimhouding voor te leggen aan Provinciale Staten om de geheimhouding te bekrachtigen. Provinciale
staten heeft in de vergadering van 10 december 2018 de geheimhouding op het document bekrachtigd. De
geheimhouding is voor onbepaalde tijd.
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Volgens de uitspraak 201507807/1/A3 van de Raad van State d.d. 23 november 2016, is vastgesteld dat een
Wob-verzoek tegelijk kan gelden als een verzoek tot opheffing van de geheimhouding, als gevraagde
documenten vallen onder de geheimhouding van de Provinciewet. De verzoeker is dan ook belanghebbende ten
behoeve van de opheffing van de geheimhouding. Dit houdt in dat de provincie aanvullend in het Wob-besluit
dient te motiveren of de opgelegde geheimhouding in stand wordt gelaten of wordt opgeheven. Op grond van
artikel 25, vierde lid, van de Provinciewet kan Provinciale Staten de opgelegde geheimhouding opheffen.
Het Wob-verzoek van RTV Utrecht als ook de Telegraaf moeten dan ook begrepen worden als een verzoek tot
het opheffen van de geheimhouding op het Integisrapport en de daar bij horende documenten. Het is niet
wenselijk de geheimhouding op te heffen, noch de gevraagde documenten aan RTV Utrecht te verstrekken; de
destijds geldende motivering is nog steeds van kracht.
Voordat dit laatste als Wob-besluit aan RTV Utrecht en aan de Telegraaf kan worden gemeld, zullen PS zich
moeten uit spreken over het al dan niet in stand houden van de geheimhouding.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
nvt
Wettelijke grondslag
Het college van gedeputeerde staten kan geheimhouding opleggen op grond van artikel 25, tweede lid, van de
Provinciewet. Artikel 10 van de Wob biedt de mogelijkheid om, rekening houdend met het belang van
betrokkenen, van openbaarheid af te zien. Op grond van artikel 25, vierde lid, van de Provinciewet kunnen de
leden van provinciale staten besluiten de geheimhouding van het document al dan niet op te heffen.
Financiële consequenties
nvt
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid
Het dossier heeft zowel bestuurlijke als in media aandacht.
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven
nvt
Effecten op duurzaamheid
nvt
Voorgesteld wordt de geheimhouding op het Integisrapport en de daarbij horende documenten in stand te
houden.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

2/3 PS2019BEM04

Besluit
Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 18 februari 2019,
Op voorstel van Gedeputeerde Staten, van 5 februari 2019, afdeling Bestuurs- en directieondersteuning, nummer
81E61E42

Overwegende dat het Integisrapport een forensisch accountantsonderzoek betreft welke bestaat uit
persoonsgerichte gegevens van de melder/klokkenluider en betrokken (voormalige) medewerkers en inhuur, en
uit bedrijfs- en fabricagegevens en gedetailleerde geldstromen en prestatiegegevens van BAM BV.

Gelet op artikel 10, eerste lid, onder c en d van de Wet openbaarheid bestuur;
Besluiten:
De geheimhouding op het Integisrapport en de daarbij horende documenten in stand te houden.

Provinciale Staten van Utrecht,
w.g.
Voorzitter,

Griffier,
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