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In de commissie BEM is het Statenvoorstel over de opheffing geheimhouding 2015-2018 besproken. Over het 
algemeen was er steun voor dit statenvoorstel. Men is tevreden dat dit er nu ligt. Het is belangrijk dat deze 
inhaalslag gemaakt is. 
 
Er waren ook een aantal opmerkingen. Een aandachtspunt is dat het echt duidelijk moet zijn waar de 
geheimhouding van een bepaald stuk op gebaseerd is. Daar is in het verleden te weinig aandacht voor geweest 
waardoor er nu veel ‘witte vlekken’ in het Register Geheimhouding staan. Ook moet goed gekeken worden naar 
de termijnen. Er moet zoveel als mogelijk worden aangegeven wanneer de geheimhouding van een stuk af kan.  
De commissaris benadrukte het belang van een goede motivering/onderbouwing van de geheimhouding en het 
vastleggen van de termijn. Dit is een verantwoordelijkheid van GS en PS. 
 
De VVD had, in de zijlijn van dit onderwerp, het verzoek of ook de ambtelijke aantekeningen openbaar gemaakt 
kunnen worden. Hier was niet iedereen het mee eens.  
De commissaris vertelde dat er op 8 december een infosessie is met een presentatie van professor Solke 
Munneke over provinciale geheimhouding. Het openbaar maken van ambtelijke afwegingen kan hier als 
onderwerp aan de orde komen. Ook gaf de commissaris aan dit onderwerp een keer met het college te 
bespreken en terug te koppelen. 
 
CDA vond het wenselijk is om na de infosessie nog een keer door te praten over hoe we zelf als provincie de 
geheimhouding hanteren. Om met elkaar een goede discussie te hebben wat wel en wat niet geheim is. De 
commissaris vond dit een goed idee en het zal samen met de griffie opgepakt worden. 
 
De commissie adviseert het presidium het Statenvoorstel Opheffen geheimhouding 2015-2018 als ‘Hamerstuk’ te 
agenderen voor de vergadering van Provinciale Staten. 
 
 
 
 
Datum 3-12-2021 
 
 
 
 
 
Voorzitter(s) van de commissie(s) Mw. ir. M. de Widt MPM   
 
 
 
Commissiegriffier, Mw. drs. B.F. Ferwerda 


