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STATENBRIEF 

Aan Provinciale Staten 

ONDERWERP 

DATUM 

DOCUMENTNUMMER 

VAN 

NUMMER PS 

Halfjaarlijkse actualisatie 

Register geheime stukken GS 

en PS 

27‑09‑2022 

824FC8EF 

Josien van Buren- van den 

Berg en Brent Wijshijer 

PS2022BEM95 

TELEFOONNUMMER +31618117730

E-MAILADRES josien.van.den.berg@provincie

-utrecht.nl

DOMEIN/OPGAVE BDO en SGU 

TEAM BD1 

PORTEFEUILLEHOUDER 

BIJLAGEN 1. Register geheime stukken GS en PS 2022 - geactualiseerd september

2022

2. Register geheime stukken GS en PS 2021 - geactualiseerd september

2022

3. Register geheime stukken GS en PS 2019-2020 – geactualiseerd

september 2022

4. Register geheime stukken GS en PS 2015-2018 – geactualiseerd

september 2022

Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

Conform het Protocol Geheimhouding houden Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten in een register bij op  

welke documenten zij wettelijke geheimhouding hebben opgelegd, waarom dat is en – indien mogelijk – hoelang  

deze geheimhouding duurt. Dit register wordt elk half jaar geactualiseerd. 

De halfjaarlijkse actualisatie heeft plaatsgevonden over de registers van de jaargangen 2015-2018, 2019-2020 en 

2021. En daarnaast ontvangt PS nu het register over de eerste helft van 2022. Het geactualiseerde register wordt 

ter informatie naar Provinciale Staten gestuurd en gepubliceerd op de provinciale website. 

Inleiding: 

Zoals afgesproken in ons gezamenlijke Protocol Geheimhouding wordt het register geheime stukken GS en PS  

halfjaarlijks geactualiseerd. In samenwerking met uw griffie hebben wij deze actualisatie uitgevoerd over de 

registers van de jaargangen 2015-2018, 2019-2020 en 2021. Daarnaast ontvangt u nu voor het eerst het register 

over de eerste helft van 2022 (t/m half september). De geactualiseerde registers treft u aan in de bijlage.  

Wijzigingen in de registers 

De actualisatie-slag heeft geleid tot een aantal wijzigingen in het register over het jaar 2021. De geheimhouding op 

de documenten behorende bij de volgende voorstellen is afgelopen, daar de duur van de geheimhouding 

gekoppeld was aan een bepaalde gebeurtenis en deze inmiddels heeft plaatsgevonden: 
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- B-stuk en bijlagen Aankoop 16 ha grasland nabij Zegveld d.d. 26 januari 2021. Geheimhouding was 

opgelegd tot aankoop en later verkoop; 

- B-stuk en bijlage Ruiling gronden in Westbroekse Zodden d.d. 13 juli 2021 (8227A31E). 

Geheimhouding was opgelegd totdat onderhandelingen en transacties zijn voltooid met de 

wederpartij.  

 

Het geheime verslag van 26 januari 2021 is ook uit het register gehaald, daar dit verslag enkel over bovenstaand 

onderwerp ging. Het geheime verslag 13 juli 2021 blijft wel in het register opgenomen, aangezien er meerdere 

geheime onderwerpen in staan. De besluiten behorend bij bovenstaande onderwerpen worden gepubliceerd. 

 

In de Statenvergadering van 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 waar u bij statenbesluit 

in september 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. Deze vergadering betrof het statenvoorstel Kredietaanvraag vernieuwing AV-installatie 

Statenzaal en Cie-kamer. Bij de vorige actualisatie van het register geheime stukken afgelopen voorjaar is dit 

statenvoorstel van de lijst geheime stukken gehaald. Dit omdat de 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 geheimhouding heeft opgelegd. En bij het opleggen van de geheimhouding niet actief een datum 

of gebeurtenis is gemeld waarop de geheimhouding vervalt. Uw griffie zal daarom een statenvoorstel voorbereiden 

voor de Statenvergadering van 16 november 2022 waarmee u de geheimhouding van dit verslag formeel opheft. 

Daarna zal het verslag uit het register gehaald worden.  

 

Over het register met betrekking tot de jaargangen 2015-2018 schreven wij in ons statenvoorstel  van 2 november 

2021 het volgende: “In het register dat u (…) 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.” Dit betreft de volgende 

documenten, die reeds openbaar beschikbaar zijn in het Stateninformatiesysteem: 

• 2017BEM72, inspreekteksten dhr. R. Hartvelt Burgerparticipatie 

• Inspreektekst dhr. Schumer Maarsbergen 

• 2018RGW001, inspreektekst verkoop Dolderseweg 

• 2019MME23, verslag MME 11-12-2018 UHL. 

Omdat onduidelijk is of de geheimhouding op deze documenten ook formeel opgeheven is, zal uw griffie in het 

statenvoorstel dat voorbereid wordt voor 16 november 2022 u voorstellen dit alsnog formeel te doen.  

 

Daarnaast zijn de registers op onderdelen aangevuld waar het de duur van de geheimhouding betreft, dit betreft 

een nadere inschatting of duiding van de duur van de geheimhouding. Geheimhouding op deze documenten 

verloopt niet automatisch als deze nadere duiding is ‘verlopen’. Omdat altijd gekeken moet worden naar datgene 

wat in het originele besluit staat en op basis daarvan bepaald kan worden of de geheimhouding ‘verlopen’ is of 

actief moet worden opgeheven. 

 

Tot slot ontvangt u nu voor het eerst het register over het jaar 2022.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/15-december/10:30/PS2021BEM24-02-Ontwerpbesluit-opheffen-geheimhouding-2015-2018.pdf
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Vervolgprocedure / voortgang: 

De geactualiseerde registers worden na verzending van deze statenbrief gepubliceerd op onze website: 

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

Een volgende actualisatie ontvangt u in het eerste kwartaal van 2023.  

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 

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

