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Reactie opmerkingen consultatieronde Register geheime stukken provincie Utrecht 2021

Inleiding
Op 5 oktober 2021 heeft u de Statenbrief Register geheime stukken provincie Utrecht 2021
(2021BEM192/822C50FA) ontvangen inclusief het register zelf. Hierover is een schriftelijke consultatieronde
gehouden, waarin twee fractie een reactie hebben gegeven. In dit memo ga ik per fractie in op de opmerkingen
die gemaakt zijn en rond ik af met een conclusie.
Reactie op gemaakte opmerkingen
SP
Opmerking:
Bij de documentnummers worden zowel de documentnummers van PS als de interne documentnummers
gebruikt (beginnend met 82...). Deze laatste zijn niet in het stateninformatiesysteem te vinden.
Reactie:
Dat klopt, het register vanaf 2021 biedt inzicht in geheime documenten van GS en van PS. Enkel documenten die
aan u als Provinciale Staten zijn toegestuurd zijn te vinden in het Stateninformatiesysteem. Documenten die niet
toegestuurd zijn aan uw Staten hebben in het register enkel het interne nummer. Door het interne
documentnummer op te nemen in het register, is in het archief van de organisatie het betreffende stuk terug te
vinden. De documenten die aan u als Staten toegestuurd zijn hebben ook een PS-documentnummer gekregen en
zijn, naast het interne nummer, ook met dat nummer in het register opgenomen. Zodat u in het
Stateninformatiesysteem het document kunt terugvinden.
Opmerking:
Het artikelnummer uit de Provinciewet is niet altijd aangegeven (25, 55 of 91). De uitzondering uit de WOB is niet
altijd specifiek. Niet altijd is even duidelijk wat de duur van de geheimhouding is en/of waarom het eeuwigdurend
is.
Reactie:
Een enkele keer ontbreekt inderdaad een artikelnummer uit de Provinciewet en ook de uitzondering uit de Wob is
niet altijd specifiek. De inhoud van het register is een weergave van datgene wat in de besluitvormende stukken
stond. Het achteraf toevoegen van een verwijzing naar een specifiek artikelnummer of uitzondering uit de Wob
zou niet correct zijn. Dat geldt deels ook voor de duur van de geheimhouding. Deels, omdat op voorhand niet
altijd duidelijk is op welke datum of bij welke gebeurtenis iets openbaar kan worden. Daarom is het ook van
belang dat het register regelmatig geactualiseerd wordt. Waarbij nagegaan wordt of geheimhouding nog actueel
is en of er een termijn gegeven kan worden. Recent heeft u ook het statenvoorstel ontvangen met betrekking tot
de geheime stukken uit de periode 2015 -2018. Ook daarin ontbreekt op een aantal plekken informatie als deze.
Ik ben mij bewust van deze onvolkomenheden in het register en in de begeleidende statenbrief is aangegeven dat
nadrukkelijker aandacht gegeven kan worden voor de motivatie en de duur van de geheimhouding bij het
opleggen van de geheimhouding. In dat opzicht kan enkel beterschap beloofd worden voor de toekomst.

ChristenUnie
Opmerking:
Kan de halfjaarlijkse actualisatie (zoals in het protocol Geheimhouding is vastgelegd) een plek krijgen op de
Termijnagenda, om niet aan ieders aandacht te ontsnappen?
Reactie:
De halfjaarlijkse actualisatie wordt opgenomen op de Lange Termijnagenda. De eerstvolgende keer zal dit in het
eerste kwartaal van 2022 zijn.
Conclusie
Gezien de gemaakte opmerkingen in de consultatieronde concludeer ik dat u zich kunt vinden in de opzet en
vormgeving van het register. De invulling van het register (grondslag, motivatie en duur van de geheimhouding),
behoeft blijvende en nauwkeurige aandacht.
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