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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 het register van het jaar 2021. 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. Wij hebben deze actualisatie uitgevoerd over het register van het jaar 2021. Het 
geactualiseerde register treft u aan in de bijlage. Het register met de jaargangen 2015-2018 is geactualiseerd in het 
het derde kwartaal van 2021 en lag voor in de Provinciale Statenvergadering van december 2021 en het register 
met de jaargangen 2019-2020 is geactualiseerd in het tweede kwartaal van 2021 en lag voor in de Provinciale 
Statenvergadering van september 2021. 

Wijzigingen in het register 
De actualisatie-slag heeft geleid tot een aantal wijzigingen in het register. 

Wij hebben de geheimhouding op de volgende documenten opgeheven: 
- B-stuk 821F030E, C-stuk 821ECAB5 en Statenbrief BIJ12 d.d. 21 januari 2021 (821F030F/2021BEM010).

De geheimhouding was niet meer actueel daar wij op 26 januari 2021 een openbare Statenbrief over deze
kwestie hebben gestuurd.
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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: 
- Kredietaanvraag vernieuwing AV-installatie Statenzaal en Cie-kamer. De geheimhouding was opgelegd 
 door GS en bekrachtigd door PS ‘tot de aanbesteding is afgerond’. De aanbesteding is op 7 mei jl. met 
 een gunning afgerond; 
-  Verkoop agrarische percelen Renswoude. Geheimhouding was opgelegd tot na verkoop, deze heeft 
 inmiddels plaatsgevonden; 
- Aankoop van 31,5 ha gronden de Meije 207 te Zegveld, ten behoeve van programma bodemdaling. 
 Geheimhouding was opgelegd tot na aankoop, deze heeft inmiddels plaatsgevonden; 
- Project VRT: Vrijgave bestuurlijke risicoreservering voor aanbestedingsresultaat Spooromlegging 
 Nieuwegein City. De geheimhouding was opgelegd door GS ‘totdat de gunning voor het werk 
 onherroepelijk is en het contract is ondertekend, omdat deze marktinformatie bevat’. Het contract is op 23 
 april 2021 definitief gegund; 
- Verkoop agrarische percelen Achterveld (6.20.15 ha). Geheimhouding was opgelegd tot na aankoop, deze 
 heeft inmiddels plaatsgevonden; 
-  Verkoop agrarische grond Vinkenbuurt Zeist. Geheimhouding was opgelegd tot na verkoop, deze heeft 
 inmiddels plaatsgevonden;  
- Reactie bestuurlijke nota Rekenkamerrapport “VRT”. De geheimhouding was opgelegd door GS ‘tot het 
 moment dat de Randstedelijke Rekenkamer haar rapport publiceert.’ Publicatie heeft plaatsgevonden op 
 15 december 2021. 
 
Ook de geheime verslagen die behoorden bij deze onderwerpen zijn uit het register gehaald, voor zover deze geen 
andere onderwerpen bevatten waarvan de geheimhouding wel in stand blijft. De besluiten behorend bij 
bovenstaande onderwerpen worden gepubliceerd.  
 
Daarnaast is het register 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 is ook het door u per amendement openbaar gemaakte bijlage 1 Falkon Rapport bij het Statenvoorstel 
Verkoopstrategie Woonwijk Vliegbasis Soesterberg en Sortie 16 (17 november 2021) verwerkt in het register. 
 
De ‘afgevoerde’ geheime stukken treft u aan in de tweede tabel in de bijlage.  
 
Vervolgprocedure / voortgang: 
Het geactualiseerde register wordt 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 na het zomerreces, in het derde kwartaal van 2022. Daarbij zullen dan ook 
registers over de eerdere jaren meegenomen worden en het register over de eerste helft van 2022. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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