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: Opheffen geheimhouding 2015 - 2018

Bijlage(n):

1. Register geheime stukken GS en PS 2015 - 2018

Aan Provinciale Staten,
Gevraagd besluit
Provinciale Staten besluiten:
1. conform artikel 25 van de Provinciewet de geheimhouding op te heffen van de volgende documenten:
- PS2016MME06 Rapport Statema en AKI berekening varianten Maarsbergen;
- PS2016BEM20 Memo inzake lekkage Waterlinie Museum;
- 2016MME16 Bijlage 2 (ROK) bij statenbrief Spoorweg Nieuweweg Noord en Voorpoort;
- PS2017MME11 Informatie OV Leusden;
- 2018MME202 Statenbrief beantwoording vragen UHL.
2. conform artikel 25 van de Provinciewet de geheimhouding op te heffen van de volgende documenten die reeds
openbaar te vinden zijn:
- 2016BEM63 Bijlage 2 onderzoek toezicht Amersfoort;
- 2016BEM80 Bijlage 4 Informatieveiligheid;
- 2018MME103 Statenbrief wob verzoek AD UHL;
- 2018MME183 Bijlage 3 bestuursovereenkomst UHL;
- 2018MME193 Verslag gemeenteraad Utrecht provincie Utrecht UHL;
- 2019BEM19 Stappenplan EY.
3. kennis te nemen van het register geheime stukken 2015-2018.
Inleiding
Dit voorstel vloeit voort uit een toezegging van de commissaris van de Koning in de commissievergadering
Bestuur, Economie en Middelen van 2 december 2020. Er is toegezegd om op basis van het nieuwe protocol
geheimhouding het register op te schonen van documenten waar de geheimhouding geen doel meer dient. Dit
voorstel betreft documenten uit de jaren 2015 tot 2018. Een eerder voorstel (PS2021BEM18/82271775,
Statenvergadering d.d. 22 september 2021) betrof de jaren 2019 – 2020.
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:
-

PS2016MME06 Rapport Statema en AKI berekening varianten Maarsbergen: er is nimmer tot
overeenstemming gekomen met de eigenaar van het betreffende pand. geheimhouding is niet meer
actueel.

-

PS2016BEM20 Memo inzake lekkage Waterlinie Museum: de arbitrage en het onderhandelingtraject
met de aannemer is afgerond. Daarmee is geheimhouding niet meer actueel.

-

2016MME16 Bijlage 2 (ROK) SB Spoorweg Nieuweweg Noord en Voorpoort: geheimhouding was
opgelegd tot het project is opgeleverd en gerealiseerd. Het voorstel tot opheffen van geheimhouding is
met de betrokken partners afgestemd.

-

PS2017MME11 Informatie OV Leusden: dit betreft een presentatie die gehouden is. De casus waarbij
deze informatie een rol speelde is niet meer actueel. Mogelijke juridische gevoeligheid en
bedrijfseconomische belangen die toen speelden zijn nu niet meer op die manier aan de orde.

-

2018MME202 Statenbrief beantwoording vragen UHL: in de brief stond aangegeven dat ‘zodra de
situatie het toelaat, ten laatste bij de volledige afronding van het project Uithoflijn, heffen wij de
geheimhouding op’. Daar project afgerond is, kan de geheimhouding nu opgeheven worden.

Met betrekking tot beslispunt 2: deze documenten zijn al openbaar te vinden. Ze stonden echter nog op een
overzicht met geheime documenten zoals deze bekend was bij uw griffie. Omdat onduidelijk is of de
geheimhouding op deze documenten ook formeel opgeheven is, wordt u nu gevraagd dit alsnog te doen. In het
register dat u aantreft in de bijlage staan nog een aantal documenten die al openbaar zijn. Dit zijn echter zaken
als inspreekteksten uit of verslagen van uw commissievergaderingen. Omdat het niet aan ons is u daarin een
verzoek tot opheffen te doen, zal uw griffie dit meenemen in het vervolgvoorstel.
Met betrekking tot beslispunt 3: in dit register staan de documenten waarop voorlopig de geheimhouding intact
blijft. Dit register heeft dezelfde opbouw gekregen als het register dat u per statenbrief heeft ontvangen. De
consultatieronde is op moment van schrijven van dit statenvoorstel nog niet afgerond en daarom ook niet in dit
register verwerkt. Een aantal documenten op deze lijst is helaas niet meer te achterhalen in ons archief of bij uw
griffie. Daardoor is ook niet te achterhalen of geheimhouding nog actueel is, immers de inhoud is niet te
beoordelen. Veiligheidshalve doen wij u daarom niet het voorstel om de geheimhouding op te heffen. De
betreffende documenten staan in het rood weergegeven en hebben de classificatie ‘blijvende geheimhouding’
gekregen. Een groot aantal van de documenten waarop voorlopig de geheimhouding intact blijft, zijn in het kader
van Vliegbasis Soesterberg en Hart van de Heuvelrug. Wij hebben ervoor gekozen om, voor het overzicht, deze
in een afzonderlijke tabel te presenteren.
Doelen en indicatoren en effecten op brede welvaart
Door vanaf 2021 te werken met een openbaar register van alle documenten waar geheimhouding is opgelegd
door ons of door uw Staten willen wij 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 openbaarheid van bestuur. Over dit register bent u middels de
statenbrief Register geheime stukken provincie Utrecht 2021 op 5 oktober 2021 geïnformeerd
(2021BEM192/822C50FA) en hebben wij de commissie Bestuur Economie en Middelen om een schriftelijke
consultatie ronde gevraagd.
Participatie
Dit betreft een intern proces. Het voorstel is tot stand gekomen door samenwerking met de griffie
(ondersteunend aan uw Staten) en het bestuurssecretariaat (ondersteunend aan ons college).
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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.
Uw griffie zal aan de hand van uw besluit de bijbehorende verslagen van besloten vergaderingen en de verslagen
vermeldt op het register in de bijlage doornemen en beoordelen of ook daarvan de geheimhouding opgeheven
kan worden. Als dat het geval is, krijgt u hiertoe een voorstel voorgelegd.
Het is de bedoeling dat het register openbaar beschikbaar komt op de website van onze provincie en met enige
regelmaat geüpdatet wordt. Wij zoeken daarbij naar een plek waarbij dit register zowel door u als Statenleden als
door inwoners of andere geïnteresseerden gemakkelijk vindbaar en raadpleegbaar is.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,

mr. J.H. Oosters

mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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Ontwerp-besluit

Besluit op 15 december 2021 tot vaststelling van het Statenvoorstel Opheffen geheimhouding 2015 – 2018
Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 15 december 2021
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 november 2021
met nummer 8235EF4E,
van afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning;
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. conform artikel 25 van de Provinciewet de geheimhouding op te heffen van de volgende documenten:
- PS2016MME06 Rapport Statema en AKI berekening varianten Maarsbergen;
- PS2016BEM20 Memo inzake lekkage Waterlinie Museum;
- 2016MME16 Bijlage 2 (ROK) bij statenbrief Spoorweg Nieuweweg Noord en Voorpoort;
- PS2017MME11 Informatie OV Leusden;
- 2018MME202 Statenbrief beantwoording vragen UHL..
2. conform artikel 25 van de Provinciewet de geheimhouding op te heffen van de volgende documenten die reeds
openbaar te vinden zijn:
- 2016BEM63 Bijlage 2 onderzoek toezicht Amersfoort;
- 2016BEM80 Bijlage 4 Informatieveiligheid;
- 2018MME103 Statenbrief wob verzoek AD UHL;
- 2018MME183 Bijlage 3 bestuursovereenkomst UHL;
- 2018MME193 Verslag gemeenteraad Utrecht provincie Utrecht UHL;
- 2019BEM19 Stappenplan EY.
3. kennis te nemen van het register geheime stukken 2015-2018.

Voorzitter,

Griffier,

mr. J.H. Oosters

mr. C.A. Peters
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