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STATENVOORSTEL 
 
 
 
 

Aan Provinciale Staten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONDERWERP Opheffen geheimhouding TELEFOONNUMMER +31652769715 
documenten E-MAILADRES berbel.ferwerda@provincie- 
26 september 2022  utrecht.nl 
UTSP-1400676291-3334 DOMEIN/OPGAVE SGU 
Berbel Ferwerda TEAM TSG 
PS2022BEM101 PORTEFEUILLEHOUDER cdK Oosters 

 
DATUM 

DOCUMENTNUMMER 

VAN 

NUMMER PS 

BIJLAGEN  

Gevraagde besluiten: 
 

1. Conform artikel 25 van de Provinciewet de geheimhouding op te heffen van het volgende document: 
- 2021PS2021, Verslag Provinciale Staten Besloten 27 januari 2021 GEHEIM 

 
2. Conform artikel 25 van de Provinciewet vast te stellen dat op de volgende documenten geen geheimhouding 

meer rust: 
- 2017BEM72, inspreekteksten dhr. R. Hartvelt Burgerparticipatie 
- Inspreektekst dhr. Schumer Maarsbergen (bijlage bij 2017BEM61, Verslag commissie BEM 19 juni 2017) 
- 2018RGW001, Spreektekst verkoop Dolderseweg 
- 2019MME23, verslag MME 11-12-2018 UHL 

 
 

Inleiding: 
In de Statenvergadering van 22 september 2021 heeft de commissaris toegezegd te bekijken of bij het besluit tot 
opheffing van geheimhouding, ook de geheimhouding opgeheven kan worden van (delen van) verslagen van 
bijbehorende besloten vergaderingen. Uw griffie heeft gecontroleerd of bij de documenten waarvan u bij 
statenbesluit (in september 2021 en december 2021) de geheimhouding heeft opgeheven, ook sprake was van 
geheime verslaglegging. Dat bleek niet het geval. Wel bleek in het register over 2021 het geheime verslag van de 
Statenvergadering van 27 januari 2021 te staan. 

 
Juridische en andere relevante kaders: 
Op grond van artikel 25 lid 4 van de Provinciewet kan de door Provinciale Staten bekrachtigde geheimhouding 
alleen door Provinciale Staten worden opgeheven. 

 
Argumentatie: 
Met betrekking tot beslispunt 1: 
In het register geheimhouding over 2021 bleek het geheime verslag van de Statenvergadering van 27 januari 2021 
te staan. Deze vergadering betrof het statenvoorstel Kredietaanvraag vernieuwing AV-installatie Statenzaal en 
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commissiekamer. Bij de vorige actualisatie van het register geheime stukken afgelopen voorjaar is dit 
statenvoorstel van de lijst geheime stukken gehaald. Dit omdat geheimhouding was opgelegd door GS en 
bekrachtigd door PS 'tot de aanbesteding is afgerond’ en de aanbesteding op 7 mei 2021 met een gunning was 
afgerond. 
Wettelijk gezien dient u als Provinciale Staten echter actief de geheimhouding van dit verslag op te heffen, daar u 
degene bent die de geheimhouding heeft opgelegd. En omdat bij het opleggen van de geheimhouding niet actief 
een datum of gebeurtenis is gemeld waarop de geheimhouding vervalt. 
Met dit statenvoorstel heft u de geheimhouding formeel op. Hierna zal het verslag uit het register geheimhouding 
gehaald worden. 

 
Met betrekking tot beslispunt 2: 
De griffie constateerde bij de huidige actualisatieronde dat in het register geheime stukken een aantal documenten 
staat waarbij geheimhouding niet meer relevant is en die inmiddels openbaar staan. De openbaarheid van deze 
documenten is nog niet geformaliseerd. Het gaat om de volgende documenten: 

 
2017BEM72, inspreekteksten dhr. R. Hartvelt Burgerparticipatie 
In deze inspreektekst wordt gerefereerd aan het rapport van Twynstra Gudde m.b.t. evaluatie participatie project 
tunnel spoorkruising Maarsbergen. Dat rapport is inmiddels openbaar en daarmee ook deze inspreektekst. 

 
Inspreektekst dhr. Schumer Maarsbergen (bijlage van 2017BEM61, Verslag commissie BEM 19 juni 2017) 
In deze inspreektekst wordt gerefereerd aan het rapport van Twynstra Gudde m.b.t. evaluatie participatie project 
tunnel spoorkruising Maarsbergen. Dat rapport is inmiddels openbaar en daarmee ook deze inspreektekst. 

 
2018RGW001, Spreektekst verkoop Dolderseweg 
Deze tekst is ook opgenomen in het verslag van commissie Ruimte, Groen en Water van 27 november 2017. Dit 
verslag is openbaar en daarmee ook deze spreektekst. 

 
2019MME23, verslag MME 11-12-2018 UHL 
Dit verslag is openbaar gemaakt omdat op geen enkel document van de Uithoflijn meer geheimhouding rust. 

 
Doelen en indicatoren en effecten op brede welvaart: 
Door vanaf 2021 te werken met een openbaar register van alle documenten waar GS en PS geheimhouding op 
hebben gelegd willen we meer transparant handelen. De geheimhouding zal worden geborgd door enkel het 
onderwerp, de grondslag en indien mogelijk de periode van geheimhouding te benoemen. Daarmee handelen we in 
lijn met de Wet Open Overheid. 

 
Participatie: 
Dit betreft een intern proces. 

 
Financiële consequenties: 
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 

 
Vervolg: 
Na besluitvorming door uw Staten, is de geheimhouding conform artikel 25 lid 4 Provinciewet formeel opgeheven 
en worden de documenten uit het register geheime stukken gehaald. 
Het geactualiseerde register wordt gepubliceerd op de website van de provincie. 

https://www.provincie-utrecht.nl/politiek-bestuur/gedeputeerde-staten/register-geheime-stukken
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Besluit 
 
 

Besluit op 16‑11‑2022 tot vaststelling van Opheffen geheimhouding. 
 

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 16‑11‑2022. 
 

Op het voorstel 
met nummer UTSP-1400676291-3334 
van afdeling SGU, team TSG. 

 
Overwegende dat: 
− Met het opheffen van de geheimhouding op bepaalde documenten ook de geheimhouding van de 

desbetreffende verslagen opgeheven kan worden. 
− In het register geheimhouding een aantal documenten staat waarbij geheimhouding niet meer relevant is. 

 
Besluiten: 

 
1. Conform artikel 25 van de Provinciewet de geheimhouding op te heffen van het volgende document: 

- 2021PS2021, Verslag Provinciale Staten Besloten 27 januari 2021 GEHEIM 
 

2. Conform artikel 25 van de Provinciewet vast te stellen dat op de volgende documenten geen geheimhouding 
meer rust: 
- 2017BEM72, inspreekteksten dhr. R. Hartvelt Burgerparticipatie 
- Inspreektekst dhr. Schumer Maarsbergen (bijlage van 2017BEM61, Verslag commissie BEM 19 juni 2017) 
- 2018RGW001, Spreektekst verkoop Dolderseweg 
- 2019MME23, verslag MME 11-12-2018 UHL 
 

 
 
 
 
 
w.g. 
 
 
 
 
Voorzitter, Griffier, 
mr. J.H. Oosters mr. C.A. Peters 
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