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Aan Provinciale Staten, 
 
Gevraagd besluit 
 
Het opheffen van geheimhouding op grond van artikel 25 lid 4 Provinciewet betreffende de volgende documenten 
en mondelinge mededelingen: 
 
Provinciale Staten besluiten: 
1. De geheimhouding op te heffen van de volgende documenten: 
- Advies voorkeursvariant Rondweg Oost, bijlage 10 (2019MME29) 
- Principe besluit gebiedsraad O-gen opheffen werkorganisatie (2020RGW71)) 
- Statenbrief Copernicus project (2020BEM59) 
- Concept accountantsverslag 2018 en 2019 (2020AC37) 
2. De geheimhouding op te heffen van de volgende mondelinge mededelingen: 
- Mededeling van gedeputeerde Strijk, door PS vastgesteld op 11-12-2020 
- Mededeling van gedeputeerde Strijk, door PS vastgesteld op 15-01-2020 
 
 
 
Inleiding  
Dit voorstel vloeit voort uit een toezegging van de commissaris van de Koning in de commissievergadering 
Bestuur, Europa en Middelen van 2 december 2020. Er is toegezegd om op basis van het nieuwe protocol 
geheimhouding het register Geheimhouding (besluiten CvdK, GS en PS) op te schonen van documenten waar de 
geheimhouding geen doel meer dient en dat vervolgens het register op de website wordt gepubliceerd. De 
toezegging zou voor 1 maart 2021 vervuld zijn. Het heeft meer tijd gekost om alle informatie volledig en correct 
afgestemd met betrokken partijen voor u te verzamelen tot een overzichtelijke lijst. Aan uw Staten worden in 
totaal twee lijsten voorgelegd. De eerste lijst bevat documenten voortkomend uit de huidige collegeperiode (2019-
2023). De tweede lijst, welke u nog zal ontvangen, bevat documenten waar de geheimhouding opgeheven kan 
worden betreffende een groot deel van de vorige collegeperiode (2015-2018). In 2019 is de collegewissel 
geweest en voor de duidelijkheid is gekozen om 2019 in zijn geheel te voegen bij de lijst die thans aan u voorligt. 
Na inventarisatie en beoordeling van alle documenten waar wij geheimhouding hebben opgelegd en u ons besluit 
heeft bekrachtigd, bleek de toezegging een omvangrijk project. Er is zodoende voor gekozen om eerst de meest 
recente jaren aan u voor te leggen (2019-2020). Parallel wordt een overzicht voorbereid van de jaren 2015-2018. 
Naar verwachting ontvangt u deze lijst kort na het zomerreces.  
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Net als uw Staten vinden wij het belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn met betrekking tot de reden van 
geheimhouding richting Provinciale Staten en ook naar de burger. Vanaf 2021 wordt conform het op 9 december 
2020 door uw Staten vastgestelde geheimhoudingsprotocol, een register bijgehouden waarin alle geheime 
stukken zijn opgenomen inclusief grondslag en duur van de geheimhouding. Eens per half jaar zal aan u een 
voorstel tot opheffen van geheimhouding worden voorgelegd, althans voor zover nodig. Tevens zal het register 
zowel intern als extern worden gepubliceerd. Het register bevat het onderwerp, de grondslag tot geheimhouding 
en de periode van geheimhouding. Het register zal onderdeel zijn van het voorstel dat u kort na het zomerreces 
kunt verwachten.  
 
In de bijlage treft u een overzicht van alle documenten (2019-2020) waar de geheimhouding nog doel dient en 
derhalve blijft bestaan. In het overzicht treft u de motivering aan waarom geheimhouding (nog) geldt en ook tot 
wanneer deze naar verwachting van toepassing zal zijn. 
 
Juridische en andere relevante kaders 
Op grond van artikel 25 lid 4 Provinciewet kan de door Provinciale Staten bekrachtigde geheimhouding alleen 
door Provinciale Staten worden opgeheven.  
 
Argumentatie 
Voor beide beslispunten geldt dat de geheimhouding van onderhavige documenten geen doel meer dient. Het is 
daarom juridisch correct om de geheimhouding op te heffen. 
 
Doelen en indicatoren  
Door vanaf 2021 te werken met een openbaar register van alle documenten waar geheimhouding is opgelegd 
door ons of uw Staten, voldoen wij aan de Wet openbaarheid bestuur. De geheimhouding zal worden geborgd 
door enkel het onderwerp, de grondslag en periode van geheimhouding te benoemen.  
 
Participatie  
Dit betreft een interne proces. Het voorstel is tot stand gekomen door samenwerking met de griffie 
(ondersteunend aan uw Staten) en het bestuurssecretariaat (ondersteunend aan ons college). 
 
Financiële consequenties 
Het onderliggende voorstel heeft geen financiële consequenties. 
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Vervolg 
Na besluitvorming door uw Staten, is de geheimhouding conform artikel 25 lid 4 Provinciewet formeel opgeheven. 
Er wordt gewerkt aan een register dat up to date wordt gehouden door het bestuurssecretariaat in samenwerking 
met de griffie. Kort na het zomerreces ontvangt u naar verwachting een voorstel tot opheffing van geheimhouding 
met betrekking tot de jaren 2015-2018 en het register zoals dat zowel intern als extern gepubliceerd zal worden. 
Vervolgens zal minimaal twee maal per jaar (voor zover van toepassing) een voorstel tot opheffen aan u worden 
voorgelegd. 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
 
 
 
 



4/4  PS2021BEM18 
 

Ontwerpbesluit 
 
 
 
Besluit op 22 september 2021 tot vaststelling van het opheffen van geheimhouding op grond van artikel 25 lid 4 
Provinciewet betreffende de volgende documenten en mondelinge mededelingen: 
 
 
 
Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 22 september 2021.  
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 juni 2021. 
met nummer 82271775 
van afdeling BDO; 
 
Overwegende dat: 
Op grond van artikel 25 lid 4 Provinciewet de door Provinciale Staten bekrachtigde geheimhouding alleen door 
Provinciale Staten kan worden opgeheven. 
 
 
Besluiten:  
1. De geheimhouding op te heffen van de volgende documenten: 
- Advies voorkeursvariant Rondweg Oost, bijlage 10 (2019MME29) 
- Principe besluit gebiedsraad O-gen opheffen werkorganisatie (2020RGW71)) 
- Statenbrief Copernicus project (2020BEM59) 
- Concept accountantsverslag 2018 en 2019 (2020AC37) 
2. De geheimhouding op te heffen van de volgende mondelinge mededelingen: 
- Mededeling van gedeputeerde Strijk, door PS vastgesteld op 11-12-2020 
- Mededeling van gedeputeerde Strijk, door PS vastgesteld op 15-01-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Griffier, 
mr. J.H. Oosters      mr. C.A. Peters  


