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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Het College van GS heeft op 2 april 2019 aan PS onder geheimhouding twee documenten aangeboden, zijnde   
a Oplegnotitie bij juridisch advies vervolg verkoop kavels Dolderseweg 
b Advies Dolderseweg VBK.  
 
Het College van GS kan op grond van artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet geheimhouding opleggen op 
stukken die aan PS worden aangeboden.   
PS dienen een besluit te nemen over het bekrachtigen van de  opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende PS 
vergadering nadat de stukken zijn aangeboden. Als PS hierover geen besluit nemen, dan vervalt de verplichting 
tot geheimhouding.  
 
Argumentatie van GS voor opleggen geheimhouding  
Geheimhouding kan door GS worden opgelegd onder verwijzing naar een belang genoemd onder artikel 10 van 
de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). 
GS beargumenteren in de oplegnotitie dat zowel de inhoud van de oplegnotitie als het juridisch advies, raakt aan 
de privacy van derden, als ook aan financieel-economische belangen van de provincie.  Dit zijn beide 
uitzonderingsgronden genoemd in artikel 10 van de WOB.  
 
Voorgesteld wordt te besluiten tot bekrachtiging van de door GS opgelegde geheimhouding op de inhoud van de 
genoemde documenten.   
 
 
Voorzitter,  
 
 
Griffier,  
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Besluit 
 
 
Besluit van 27-05-2019 tot  
 
Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 27 mei 2019;  
 
  
Overwegende;   
 
Dat de inhoud van de genoemde documenten openbaar wordt indien PS hierover geen besluit nemen; 
 
Dat openbaarwording van de inhoud de financieel-economische belangen van de Provincie zou schaden, alsook 
een inbreuk zou doen op de privacy van derden  
  
 
Gelet op;  
 
Artikel 25 Provinciewet en artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur 
 
 
Besluiten:  
 
1  de door Gedeputeerde Staten opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op de documenten  
a  de oplegnotitie voor PS bij het juridische advies over het vervolg van de verkoop kavels Dolderseweg 
(2019RGW43-02) 
b  het Advies Doldersweg' VBK dd. 6 maart 2019  (2019RGW-43003). 
 
2. deze geheimhouding in acht te nemen totdat PS besluiten deze op te heffen.  
 
 
Provinciale Staten van Utrecht,  
 
 
 
w.g. 
Voorzitter, 
 
 
 
Griffier, 
 


