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Onderwerp : Statenvoorstel Bekrachtiging Geheimhouding inzake informatie verstrekt tijdens Infosessie 

stand van zaken OV-concessies 

 

Gevraagd besluit 

1. de door de voorzitter van de commissie Milieu & Mobiliteit op 25 mei 2022 aan de Staten opgelegde 

geheimhouding te bekrachtigen op de op die datum door GS verstrekte informate over de stand van 

zaken OV-concessies. 

2. dat de geheimhouding in acht wordt genomen, totdat Provinciale Staten deze opheffen.  

 

Inleiding  

Op woensdag 25 mei 2022 zijn Proviciale Staten in een geheime Infosessie geïnformeerd over de stand van 

zaken rondom de OV-concessies. 

De voorzitter van de commissie M&M heeft hier geheimhouding op gelegd. Conform artikel 25 lid 3 van de 

Provinciewet vervalt de opgelegde geheimhouding, “… indien de oplegging niet door provinciale staten in hun 

eerstvolgende vergadering … wordt bekrachtigd.” Aangezien de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht 

van 29 juni 2022 de eerstvolgende vergadering is na de oplegging van de geheimhouding, wordt u voorgesteld 

deze geheimhouding te bekrachtigen. 

 

Juridische en andere relevante kaders 

De volgende kaders zijn van belang: 

- Provinciewet, artikel 25 lid 3: 

“De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan 

provinciale staten overgelegde stukken vervalt, indien de oplegging niet door provinciale staten in hun 

eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting 

hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd.” 

- Wet Open Overheid, art. 5.1 lid c: 

“Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit”: 

… 

c. “bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk 

aan de overheid zijn medegedeeld” 

- Protocol Geheimhouding behorende bij het Reglement van orde van Provinciale Staten van Utrecht. 

 

Argumentatie 

Het opleggen cq. bekrachtigen van geheimhouding vraagt altijd om een afweging van belangen. Enerzijds is er 

het belang van transparantie van het openbaar bestuur. Anderzijds is er, in dit geval, “…bedrijfs- en 

fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn 

medegedeeld …”.  

Voorgesteld wordt om dit belang zwaarder te laten wegen dan het belang van transparantie van het openbaar 

bestuur.  
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Daarom wordt voorgesteld om de door de voorzitter van de commissie Milieu & Mobiliteit op 25 mei 2022 aan de 

Staten opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op de op 25 mei 2022 verstrekte informatie over de OV-

concessies en deze in acht te nemen, totdat uw Staten deze opheffen. 
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Ontwerpbesluit 

 

 

 

Besluit van 29 juni 2022 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 29 juni 2022 

 

overwegende: 

 

- dat de voorzitter van de commissie Milieu & Mobiliteit op 25 mei 2022 op grond van artikel 25 van de 

Provinciewet en op grond van artikel 5.1 lid c van de WOO geheimhouding heeft opgelegd aan de 

Staten inzake de door GS verstrekte informatie over de stand van zaken OV-concessies,  

- dat deze geheimhouding, ingevolge artikel 25, derde lid van de Provinciewet vervalt, indien de oplegging 

niet door Provinciale Staten in hun eerstvolgende vergadering wordt bekrachtigd, 

- het belang van het voorkomen van het onevenredig benadelen van natuurlijke personen in dit geval 

zwaarder weegt dan het belang van transparantie van het openbaar bestuur, 

- dat dit besluit in deze bekrachtiging voorziet 

 

 

gelet op 

- de Provinciewet, m.n. artikel 25, 

- de Wet Open Overheid, m.n. artikel 5.1 lid c 

- en het Reglement van Orde van Provinciale Staten; 

 

 

Besluiten:  

 

1. de door de voorzitter van de commissie Milieu & Mobiliteit op 25 mei 2022 aan de Staten opgelegde 

geheimhouding te bekrachtigen op de op die datum door GS verstrekte informate over de stand van 

zaken OV-concessies. 

2. dat de geheimhouding in acht wordt genomen, totdat Provinciale Staten deze opheffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter,      Griffier, 

mr. J.H. Oosters      mr. C.A. Peters  


