Register geheime stukken GS en PS 2015 -2018
Document nummer

Onderwerp

Datum
opgelegde
geheimhouding
GS

Soort document waar
geheimhouding is
opgelegd

Grondslag/motivering geheimhouding

2015BEM34

Verslag asbest externe adviseur

11-05-2015

Verslag

PS2015PS

Installatie CvdK W. van Beek

Onder dit nummer is in het archief een ander document bekend dan in het onderwerp benoemt.
Aangezien onduidelijk is wel document hier bedoelt is, betreft het hier blijvende geheimhouding.
Art. 61c van de Provinciewet

PS2017BEM01

Dossier Vergunningverlening
en Handhaving
B-stuk + SB vonnis rechtbank
midden nederland

23-01-2017

Financiële gegevens NRU

03-07-2017

81A1B48F

PS2017MME09

Verslag

31-01-2017

Mededeling gedaan op 23
januari 2017.
B-stuk en aantal bijlagen.
Bijbehorende SB is
openbaar.

Blijvende geheimhouding, betreft proces van aanbeveling benoeming commissaris
Economische en financiële belangen
Omdat onduidelijk is welke mededeling dit betreft, geldt hiervoor blijvende geheimhouding
B-stuk is vanwege privacygevoelige informatie permanent geheim.

Economische en financiële belangen.

Datum en voorstel
of besluit GS tot
opheffing
geheimhouding

Datum
besluitvorming
geheimhouding
in Provinciale
Staten

05-01-2015

24-01-2017

05-07-2017

Dit betreft een document dat destijds in hardcopy ter inzage heeft gelegen bij de griffie. In het
archief is echter niet te achterhalen welk document dit exact is. Daarom geldt hiervoor blijvende
geheimhouding.
2017BEM72

81C5151C4

2018RGW001

Inspreekteksten dhr. R.
Hartvelt Burgerparticipatie
Inspreektekst dhr. Schumer
Maarsbergen
Nieuwe aanbesteding perceel 1
regiotaxi.

11-09-2017

31-10-2017

B- stuk en
vaststellingsovereenkomst.
Bijbehorende SB is
openbaar.

Artikel 55 provinciewet
Aan deze geheimhouding is in het B-stuk geen einddatum gekoppeld. Deze eindtijd kan vanwege
de overdracht naar gemeenten (dec 2023) gezet worden op 1-2-2024 (veiligheidshalve een
maand laten overlappen)

Inspreektekst verkoop
Dolderseweg
Verslag 15-01-2018 onderdeel
regiotaxi

27-11-2017

2018MME58

Inspreektekst B. Tomlow UHL

12-02-2018

81D9ECAC

Verslag 04-06-2018
Personeel UHL

15-01-2018

04-09-2018

Ingekomen brief.

Artikel 23 lid 2 en artikel 25 lid 2 van de Provinciewet.

PS2018PS01

Benoeming CvdK

Geheimhouding wordt opgelegd omdat de informatie in de vertrekregeling geheim is, en de
informatie die erin staat schadelijk kan uitwerken voor de oud-medewerker indien deze in de
openbaarheid komt. ln dit geval dient daarom het belang van de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer zwaarder te wegen dan het belang van openbaarheid. Betreft permanente
geheimhouding.
Art. 61c van de Provinciewet

2019RGW12

Verslag beg.groep Dolderseweg

Blijvende geheimhouding, betreft proces van aanbeveling benoeming commissaris.
Persoonsgegevens
Blijvende geheimhouding

24-09-2018

19-11-2018

Document nummer

Onderwerp

2019RGW11

Verslag Dolderseweg over
rapportage Randst. Rekenk

Datum
opgelegde
geheimhouding
GS

Soort document waar
geheimhouding is
opgelegd

Grondslag/motivering geheimhouding

Datum en voorstel
of besluit GS tot
opheffing
geheimhouding

Persoonsgegevens

Datum
besluitvorming
geheimhouding
in Provinciale
Staten
03-12-2018

Blijvende geheimhouding
PS2018PS10

Verkoop kavels Dolderseweg

04-12-2018

Artikel 25, tweede en vierde lid, Provinciewet & artikel 10 lid 1 Wet openbaarheid van
bestuur (Wob)

10-12-2018

Adviezen betreffen persoonlijke beleidsopvattingen bedoeld voor intern beraad. Ook Van
Benthem&Keulen heeft expliciet aangegeven de adviezen als zodanig te beschouwen en
openbaarmaking ongewenst te vinden.
Op basis van artikel 10 lid 1 onder d zijn de persoonsgegevens in de adviezen niet
leesbaar gemaakt.
Persoonsgegevens, Blijvende geheimhouding
PS2018BEM16
PS2019PS21-02

Integisrapport incl. verslagen

2019MME23

Verslag MME 11-12-2018 UHL

13-11-2018

Artikel 25, lid 2 van de Provinciewet en artikel 10, lid 1 sub c en lid 1 sub d van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Voor onbepaalde tijd.

Geheimhouding
van ongelakte
samenvatting reeds
opgeheven per
besluit van 24 sept
2019. Rapport zelf
niet.

10-12-2018
24-09-2019

11-12-2018

Geheime stukken in het kader van Vliegbasis Soesterberg en Hart van de Heuvelrug 2015 -2018

Document nummer

Onderwerp

Datum
opgelegde
geheimhouding
GS

Soort document waar
geheimhouding is
opgelegd

Grondslag/motivering geheimhouding

PS2015RGW03

Grondexploitatie Vliegbasis
Soesterberg

30-04-2015

Bijlagen bij SV.

Artikel 25, lid 2 van de Provinciewet Artikel 10, lid 2b van de 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.

PS2015RGW04

Samenwerkingsovereekomst
HvdH en vliegbasis Soesterberg

30-04-2015

Bijlagen bij SV:
• Bijlage 1.5:
Projectopdrachten
(inclusief geheime
Financiële Factsheets)
• Bijlage 1.6: Financieel
overzicht HvdH (geheim) •
Bijlage 2.2:

De grondexploitaties zijn geheim tot een jaar na sluiting ervan. Dat is tot einde programma (naar
verwachting is dit 2026/2027).
Artikel 25, lid 2 van de Provinciewet Artikel 10, lid 2b van de 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 stukken staat opgenomen dat de geheimhouding geen einddatum heeft. De geheimhouding
geldt nog steeds.

Datum en voorstel
of besluit GS tot
opheffing
geheimhouding

Datum
besluitvorming
geheimhouding
in Provinciale
Staten
30-04-2015

30-04-2015

Document nummer

2016RGW29

2016RGW45

PS2016PS09

2016RGW103-02

2017RGW34

PS2017RGW01

Onderwerp

SB Mastergrex HvdH

SB Mastergrex
Vliegsbasis Soesterberg

Grondexploitatie 2016
Vliegbasis Soesterberg

Mastergrex tussenrapportage

Mastergrex HvdH

Mastergrondexploitatie HvdH

Datum
opgelegde
geheimhouding
GS

08-03-2016

10-05-2016

10-05-2016

25-10-2016

07-03-2017

07-03-2017

Soort document waar
geheimhouding is
opgelegd

(Deel)projectopdrachten
(inclusief geheime
Financiële Factsheets)
• Bijlage 3:
Mastergrondexploitatie
programma Hart van de
Heuvelrug 2015 (geheim,
ter inzage op griffie)
Bijlagen (grondexploitatie)
bij SB.

Bijlagen (grondexploitatie)
bij SB.

Bijlagen bij SB.

Bijlage (tussenrapportage)
bij SB.

Bijlagen (grondexploitaties)
bij SB.

Bijlagen bij SB.

Grondslag/motivering geheimhouding

Datum en voorstel
of besluit GS tot
opheffing
geheimhouding

Datum
besluitvorming
geheimhouding
in Provinciale
Staten

Artikel 25, lid 2 van de Provinciewet Artikel 10, lid 2b van de 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.
De mastergrondexploitatie is geheim tot een jaar na sluiting ervan. Dat is tot einde programma
(naar verwachting is dit 2026/2027).
Artikel 25, lid 2 van de Provinciewet Artikel 10, lid 2b van de 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.
De mastergrondexploitatie is geheim tot een jaar na sluiting ervan. Dat is tot einde programma
(naar verwachting is dit 2026/2027).
Artikel 25, lid 2 van de Provinciewet Artikel 10, lid 2b van de 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.

31-05-2016

De mastergrondexploitatie is geheim tot een jaar na sluiting ervan. Dat is tot einde programma
(naar verwachting is dit 2026/2027).
Artikel 25, lid 2 van de Provinciewet Artikel 10, lid 2b van de 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.
Deze tussenrapportage is geheim tot einde van het programma (naar verwachting 2026 en 2027).
Artikel 25, lid 2 van de Provinciewet Artikel 10, lid 2b van de 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.
De mastergrondexploitatie en de grondexploitatie zijn geheim tot een jaar na sluiting ervan. Dat
is tot einde programma (naar verwachting is dit 2026/2027).
Artikel 25, lid 2 van de Provinciewet Artikel 10, lid 2b van de 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.
De mastergrondexploitatie en de grondexploitatie zijn geheim tot een jaar na sluiting ervan. Dat
is tot einde programma (naar verwachting is dit 2026/2027).

10-04-2017

Document nummer

Onderwerp

Datum
opgelegde
geheimhouding
GS

Soort document waar
geheimhouding is
opgelegd

Grondslag/motivering geheimhouding

81BEF435

SB Verkoop park vliegbasis
soesterberg

03-10-2017

Bijlage (Verkoopcontract)
bij SB, lag ter inzage bij
griffie.

Artikel 55 proviciewet.
Dit is een private overeenkomst tussen de provincie en het Utrechts landschap. Hierin staat
financiële informatie en afspraken over verantwoordelijkheden zijn tussen Het Utrechts
Landschap en de provincie. De informatie uit deze overeenkomst is geheim omdat dit de
onderhandelpositie van de provincie in soortgelijke aankooptrajecten zou kunnen schaden.

Datum en voorstel
of besluit GS tot
opheffing
geheimhouding

Datum
besluitvorming
geheimhouding
in Provinciale
Staten

De geheimhouding blijft hierop. Staat in stukken vermeld oneindig. Het openbaar maken zou
alleen in overleg en uitsluitend met akkoord van het Utrechts Landschap kunnen plaatsvinden.
2017RGW106

PS2018RGW04

2018RGW46

Verkoop vliegbasis Soesterberg
verkoop kavels Dolderseweg
(stukken ter inzage griffie)

Mastergrondexploitatie HvdH
Vliegbasis Soesterberg

Grondexploitatie Vliegbasis
Soesterberg bijlage 2 en 3

14-11-2017

08-03-2018

20-03-2018

Artikel 55 proviciewet.
Dit is een private overeenkomst tussen de provincie en het Utrechts landschap. Hierin staat
financiële informatie en afspraken over verantwoordelijkheden zijn tussen Het Utrechts
Landschap en de provincie. De informatie uit deze overeenkomst is geheim omdat dit de
onderhandelpositie van de provincie in soortgelijke aankooptrajecten zou kunnen schaden.

Bijlagen bij SB.

De geheimhouding blijft hierop. Staat in stukken vermeld oneindig. Het openbaar maken zou
alleen in overleg en uitsluitend met akkoord van het Utrechts Landschap kunnen plaatsvinden.
Artikel 25, lid 2 van de Provinciewet Artikel 10, lid 2b van de 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.
De mastergrondexploitatie en de grondexploitatie zijn geheim tot een jaar na sluiting ervan. Dat
is tot einde programma (naar verwachting is dit 2026/2027).
Artikel 25, lid 2 van de Provinciewet Artikel 10, lid 2b van de 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.
De mastergrondexploitatie en de grondexploitatie zijn geheim tot een jaar na sluiting ervan. Dat
is tot einde programma (naar verwachting is dit 2026/2027).

13-04-2018

