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Inleiding 
Tijdens de PS-vergadering van 2 juni jl. is door de VVD een aantal vragen gesteld over de opgelegde 
geheimhouding op de bijlagen behorende bij de statenbrief Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug (HvdH) 
en grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg (VBS). Enerzijds was de vraag of er op een aantal bijlagen niet 
onterecht geheimhouding is opgelegd, ook kijkend naar informatie die in de jaarrekening wel openbaar zou zijn. 
Anderzijds was de vraag waarom in 2020 de geheimhouding op dezelfde bijlagen niet bekrachtigd is door 
Provinciale Staten, daar waar dit in 2021 wel het geval is.  
Wat betreft dat laatste punt, dat te maken heeft met interpretatie van het protocol geheimhouding en de daaruit 
voortvloeiende werkwijze, heeft het college bij monde van commissaris Oosters toegezegd om binnenkort door te 
spreken over de geheimhouding in zijn algemeen, de protocollen die zijn afgesproken en de werkwijzen die 
worden gehanteerd. Waarbij het uitgangspunt is: zo min mogelijk onder geheimhouding. Deze discussie wordt 
gecombineerd met de bespreking van de collegevoorstellen over het afhalen van geheimhouding van stukken en 
het bijhouden van een openbaar register van geheime stukken.  
 
In dit memo zal ik uitgebreider ingaan op het eerste punt: de motivatie om geheimhouding op de bijlagen van de 
genoemde statenbrief op te leggen en de verhouding met de informatie in de openbare Jaarrekening. 
 
 
Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug en grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg 
Jaarlijks wordt de financiële stand van zaken van het programma HvdH en VBS geactualiseerd in de 
mastergrondexploitatie HvdH en de grondexploitatie VBS. De grexen bieden hiermee een compleet overzicht van 
de financiële stand van zaken van het programma HvdH met bijbehorende toelichting. Voor het programma HvdH 
en project VBS worden risicoanalyses uitgevoerd. Deze zijn onderdeel van de mastergrondexploitatie HvdH en 
de grondexploitatie VBS.  
 
Geheimhouding 
De statenbrief is een openbaar stuk. Voor de mastergrondexploitatie en de grondexploitatie en de bijlagen 
hebben GS geheimhouding opgelegd op basis van artikel 25, tweede lid provinciewet omdat er sprake is van een 
belang zoals genoemd in artikel 10, lid 2b van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het belang van 
openbaarmaking van deze gegevens weegt in dit geval niet op tegen de te beschermen economische of 
financiële belangen van de provincie en de andere bij dit project betrokken partijen. 
 
In de Mastergrondexploitatie HvdH en grondexploitatie VBS wordt op deelprojectniveau naast een inhoudelijke 
voortgang ook inzicht gegeven in gegevens als financiële uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de 
ontwikkelingen zoals gecalculeerde risico’s,  toelichting op de verbeteringen en verslechteringen van de eindsaldi 
per deelproject, uitsplitsingen van de kostenramingen. Deze mate van gedetailleerdheid geven inzicht in de 
manier waarop de provincie Utrecht haar plannen tot uitvoer wil brengen en kan derden zoals ontwikkelende 
partijen en leveranciers inzicht geven in de gewenste/ verwachte opbrengsten waarmee zij hun voordeel zouden 
kunnen doen bij een openbare aanbesteding of aankopen van de gronden. 
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In de statenbrief staan financiële gegevens verwerkt op programmaniveau, die niet herleidbaar zijn naar 
deelprojecten. Dit is hetzelfde informatieniveau als de cijfers van de jaarrekening. De jaarrekening laat op een 
hoger abstractieniveau de begrote en gerealiseerde kosten zien (voorgaande jaar) en laat het verwachte 
eindsaldo zien per deelproject en het totale programma. Dit geeft echter geen inzicht in de gehanteerde 
uitgangspunten per deelproject.   
 
In de mastergrondexploitatie HvdH en grondexploitatie VBS staan onderdelen die elders openbaar zijn zoals de  
inhoudelijke voortgang, planning of het verwachte eindsaldo (mastergrondexploitatie HvdH tot en met paragraaf 4 
en Grondexploitatie VBS tot en met paragraaf 2.2. In verband met de leesbaarheid en overzichtelijkheid van de 
stukken is dit echter lastig te splitsen in een openbaar en vertrouwelijk gedeelte. Vandaar dat ervoor gekozen is 
om de hoofdlijnen in de statenbrief weer te geven (openbaar) en de volledige mastergrondexploitatie en 
grondexploitatie inclusief de risicoanalyses geheim te verklaren.  
 
 
 


