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Register geheime stukken GS en PS  – 2021 
Geactualiseerd september 2022 

Document nummer 
 
 
 

Onderwerp Datum 
opgelegde 
geheimhouding 
GS 

Soort document waar 
geheimhouding is 
opgelegd 

Grondslag/motivering geheimhouding Datum en voorstel of 
besluit GS tot opheffing 
geheimhouding 

Datum besluitvorming 
geheimhouding in 
Provinciale Staten 

8220526B Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 15 
december 2020 

5 januari 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering.  

n.v.t. n.v.t. 

821E3449 Bibob-onderzoek  19 januari 2021 A-stuk en bijlagen Art. 28 van de wet Bibob 
 
Betreft permanente geheimhouding.  

n.v.t. n.v.t. 

821EBE25 Aankoop  perceel  19 januari 2021 B-stuk en bijlage Art. 55 van de Provinciewet en art. 10 lid 2b van de Wob. 
Hiermee worden de economische en financiële belangen van de provincie 
Utrecht beschermd, waardoor de provincie Utrecht zonder belemmeringen 
het onderhandelingsproces kan voeren. 
 
Duur geheimhouding: tot het moment dat onderhandelingen en 
transacties zijn voltooid. 

n.v.t. n.v.t. 

82205273 Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 19 januari 
2021 

26 januari 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

PS2021FAC01-01 
PS2021FAC01-05 

Opdrachtbevestiging 
controle JR 2020 

n.v.t. Commissieadvies en 
bijlage 

--- n.v.t. 27 januari 2021 

821C0A6F Frauderisico-analyse 9 februari 2021 Bijlage Frauderisico 
analyse 

Art 55 lid 1 van de Provinciewet in samenhang met artikel 10, tweede lid 
onder g van de Wob (onevenredige bevoordeling of benadeling). 
 
Dit betreft bedrijfsspecifieke informatie. Het delen van 
deze informatie kan derden een ongewenst inzicht geven in de 
kwetsbaarheden die binnen de provincie Utrechtheersen. 
 
Bereft permanente geheimhouding.  

n.v.t. n.v.t 

2021AC002-02 Geheim verslag FAC d.d. 13 
januari 2021 

n.v.t. Verslag Art. 91 van de Provinciewet 
Betreft bespreking SV opdrachtbevestiging controle JR 2020- in 
aanwezigheid van de accountant (2021AC001) 

n.v.t. 10 februari 2021  
NB. Oplegging 
geheimhouding door 
commissie FAC ipv PS 

82226BA7 Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 9 februari 
2021 

16 februari 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. N.v.t. 

2021PS2021 Geheim verslag PS d.d. 27 
januari 2021 

n.v.t. Verslag Art. 25 van de Provinciewet 
Betreft bespreking Statenvoorstel GEHEIM Kredietaanvraag vernieuwing 
audiovisuele installatie in Statenzaal en commissiekamer 
(PS2021BEM02) 

n.v.t. 3 maart 2021 

82201DDR 
PS2021PS03 
2021RGW72-02 
2021RGW72-03 
2021RGW72-04 
2021RGW72-05 

Mastergrondexploitatie Hart 
van de Heuvelrug en 
grondexploitatie Vliegbasis 
Soesterberg 2021 

16 maart 2021 B-stuk en bijlagen;  
SB is openbaar, bijlagen 
Mastergrondexploitaties 
Hart van de Heuvelrug 
en de grondexploitatie 
Vliegbasis Soesterberg 
en de risicoanalyses van 
Hart van de Heuvelrug 
en Vliegbasis 
Soesterberg zijn 
geheim. Als ook de 
beantwoording van 
vragen mbt deze 
stukken. 

Art. 25 van de Provinciewet. 
Art 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 deprovincie en de andere bij dit project 
betrokken partijen.  
 
Duur: de geheimhouding blijft van kracht tot één jaar nadat de 
grondexploitaties zijn afgesloten. 

n.v.t. 2 juni 2021 

8223A285 Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 16 maart 
2021 

23 maart 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

2021RGW73 Ingekomen stuk nr 9 n.v.t. Rapport + memo 
beantwoording 
technische vraag 

Art. 91 van de Provinciewet n.v.t. 24 maart 2021 
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Document nummer 
 
 
 

Onderwerp Datum 
opgelegde 
geheimhouding 
GS 

Soort document waar 
geheimhouding is 
opgelegd 

Grondslag/motivering geheimhouding Datum en voorstel of 
besluit GS tot opheffing 
geheimhouding 

Datum besluitvorming 
geheimhouding in 
Provinciale Staten 

821F2D44 Aankoop  perceel 30 maart 2021 B-stuk en bijlage Art. 55 van de provinciewet. 
Art 10, lid 2b van de Wob  (economische en financiële belangen van de 
provincie Utrecht). 
 
Duur: tot na aankoop. 

n.v.t. 
 
 

 

n.v.t. 

8223AAD1 Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 30 maart 
2021 

6 april 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

82223685C Verkoop perceel  6 april 2021 B-stuk Art. 55, van de Provinciewet  
 
Duur: totdat onderhandelingen en transacties zijn voltooid. Publicatie van 
voorgenomen verkoop wordt openbaar wanneer partijen 
overeenstemming bereikt hebben en dit zo ook schriftelijk hebben 
vastgelegd in een verkoop- of ruilovereenkomst. 
 
Door het openbaar maken van deze documenten zou er ongewenst 
inzage gegeven worden in de onderhandelingsstrategieën van de 
provincie Utrecht bij deze grondtransactie, waardoor de 
onderhandelingspositie van de provincie Utrecht onder druk kan komen te 
staan en derde partijen hun onderhandelingspositie kunnen versterken ten 
opzichte van de provincie Utrecht. 

n.v.t. n.v.t. 

82271396 Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 6 april 
2021 

13 april 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

8223C45D Reactiebrief  20 april 2021 B-stuk Art. 55 van de Provinciewet en  
Art. 10, eerste lid sub g, van de Wet openbaarheid bestuur. 
 
De reden om de geheimhouding op te leggen is dat uit de briefwisseling 
mogelijk een rechtszaak voortvloeit en dat het dan nadelig is dat 
afspraken tussen de provincies en een aantal inhoudelijke 
procesargumenten openbaar zouden zijn (samengevat: procesbelang). 
De geheimhouding moet voor een ruime periode worden opgelegd en kan 
er mogelijk afgehaald worden indien eventuele rechtszaken hierover 
gevoerd zijn, i.v.m. het procesbelang. 
 
Daar er nog geen rechtzaken zijn gevoerd, is deze geheimhouding nog 
actueel. 

n.v.t. n.v.t. 

Ontbreekt Aankoop en verkoop 
percelen  

26 april 2021 B-stuk en bijlagen Art. 55 van de Provinciewet  
Art. 10 lid 2b van de Wob (economische en financiële belangen van de 
provincie Utrecht) 
 
Duur: tot na aankoop en latere verkoop. 

n.v.t. n.v.t. 

822717A1 Geheime verslag GS-
vergadering d.d. 20 april 
2021 

26 april 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t n.v.t. 

822717A3 Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 26 april 
2021 

11 mei 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

8224F8B1 Bibob onderzoek 11 mei 2021 A-stuk + aantal bijlagen Geheimhouding op het onderhavige stuk en bijlagen 1 tot en met 4 te 
leggen op grond van artikel 28 wet Bibob juncto artikel 55 Provinciewet. 
 
Wettelijke geheimhoudingsplicht ihkv Bibob 
Permanente geheimhouding 

n.v.t n.v.t. 

82247B4B Bibob-onderzoek  11 mei 2021 A-stuk + aantal bijlagen Geheimhouding op te leggen op het onderhavige besluit en bijlagen 1 en 
2 op grond van artikel 28 wet 
 
Bibob juncto artikel 55 Provinciewet. 
Permanente geheimhouding 

n.v.t. 
 

n.v.t. 

822717A8 Geheim verslag GS-
vergadering 11 mei 

18 mei 2021 Verslag Art. 55  van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 
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GS 
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UTSP-1275693856-
4365 
PS2021PS04 
2021RGW102-03  

Eerste besluitvorming 
rondom pilot Nieuwkoopse 
plassen 

25 mei 2021 
 

Bijlage 2 ‘juridische 
second opinion’ en 
beantwoording van 
vragen 

Art.l 25, lid 2 van de Provinciewet 
Ar. 10, lid 2 sub b van de Wob 
 
Het belang van openbaarmaking van deze gegevens weegt in dit geval 
niet op tegen de te beschermen financiële belangen van de provincie en 
het minsterie van LNV. 
 
Duur geheimhouding: totdat een eventuele juridische procedure is 
afgerond of besloten wordt om de pilot niet door te zetten. 

n.v.t. 2 juni 2021 

8226301A 
2021BEM112 
2021BEM131 

Subsidiering incubators en 
accelerator 

01 juni 2021 A-stuk en SB. En 
beantwoording vragen 
nav de SB. 

Art. 10 lid 2g van de Wob. 
 
Op het A-stuk en op de statenbrief wordt geheimhouding opgelegd op 
grond van artikel10 lid 2 sub g (het voorkomen van onevenredige 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken rechtspersonen) omdat 
de financieel kwetsbaarheid van de betrokken organisaties vanwege de 
afhankelijkheid van overheidsfinanciering en de problemen met 
staatssteun niet in de openbaarheid mag komen om hun economische 
activiteiten niet nodeloos te compliceren. 
 
Inschatting duur geheimhouding: tot aflopen van de subsidieperiode, 
zijnde 1-1-2023. 

n.v.t. n.v.t. 

822613A2  
822613A1 
PS2021PS05  
2021RGW113 
2021RGW113-01 
2021RGW113-03 
2021RGW113-04 
2021RGW113-06 
2021RGW138-01 
2021RGW138-02 

Verkoopstrategie Woonwijk 
Vliegbasis Soesterberg en 
Sortie 16 

04 juni 2021  A-stuk+ SV + aantal 
bijlagen, memo, 
toelichting, 
beantwoording van 
vragen en een prestatie. 

Art. 25 van de Provinciewet  
Art. 10, lid 2b van de Wob  
Duur: totdat de grondtransacties van de verschillende deelprojecten zijn 
voltooid. Verwacht wordt dat dit niet eerder dan 2028 zal zijn.  
 
De documenten bevatten financiële uitgangspunten en beleidsmatige 
overwegingen van de provincie Utrecht als vrije marktpartij. Door het 
openbaar maken van deze documenten wordt er ongewenst inzage 
gegeven in de verkoopstrategieën van de provincie Utrecht bij deze 
grondtransacties, waardoor de onderhandelingspositie van de provincie 
Utrecht onder druk kan komen te staan. Door openbaarmaking van deze 
informatie kunnen derde partijen hun onderhandelingspositie versterken 
ten opzichte van de provincie Utrecht, waardoor provincie Utrecht in haar 
economische en financiële belangen geschaad kan worden. 

n.v.t. 30 juni 2021 
 
n.a.v. amendement is 
bijlage 1 Falkon-rapport 
openbaar gemaakt op 17 
november 2021. 
(2021RGW113-02) 

8226D237 Geheim verslag GS 
vergadering 1 juni 

08 juni 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

8225C0CF 
8225BFE3 
2021BEM125 
2021BEM125-06 
PS2021BEM20-07  
PS2021PS06  

Aanpak Intensivering en 
Verduurzaming 
Bedrijventerreinen 

08 juni 2021 Bijlage 4 bij SV 
Onderzoek ‘Begroting 
zorgvuldig ruimtegebruik 
bedrijventerreinen 
Provincie Utrecht‘ 
(Metafoor) 

Art. 10 WOB lid 2b  
Art.  25 Provinciewet  
Hiertoe wordt besloten omdat het economisch belang van de provincie 
geschaad wordt als de financieel-economische gegevens uit bijlage 4 
Onderzoek ‘Begroting zorgvuldig ruimtegebruik bedrijventerreinen 
Provincie Utrecht‘ (Metafoor) openbaar worden. Dit kan mogelijk een 
ongewenst, prijsopdrijvend effect hebben. 
Betreft permanente geheimhouding. 

n.v.t. 8 juni 2021 

822C0DA1 Geheim verslag GS 
vergadering 4 juni 2021 

15 juni 2021 Verslag Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

2021RGW92-02 Geheim verslag commissie 
RGW d.d. 19 mei 2021 

n.v.t. Verslag Art. 91 van de Provinciewet 
Betreft bespreking bijlagen 1 t/m 4 bij SB Mastergrondexploitatie Hart van 
de Heuvelrug 2021 en Grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg 2021 
(2021RGW72) 

n.v.t. 16 juni 2021  
NB oplegging 
geheimhouding door 
commissie RGW ipv PS. 

8227315A OMU 22 juni 2021 Jaarverslag 2020 + 
Besluitenlijst 2021 + 
Liquiditeitspositie OMU 

Art. 55 lid 1 van de Provinciewet 
Art. 10 lid 2b van de Wob 
 
Hiertoe wordt besloten omdat het (bedrijfs)economisch belang van de NV 
OMU geschaad wordt als de financieel-economische, project- en 
personele gegevens uit bijlagen 1, 2 en 4 openbaar worden. Deze 
documenten bevatten bedrijfsgevoelige informatie. 
 
Besluitenlijst en liquiditeitspositie zijn blijvend geheim. Het jaarverslag 
2020 is aangepast, zodat er ook een openbaar stuk beschikbaar is.  

n.v.t. n.v.t.  
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82244738 Aangifte bij 
subsidieaanvraag  

13 juli 2021 A-stuk + bijlage Art 55 van de Provinciewet  
Art. 10 lid 2 sub c en e Wob 
 
Duur geheimhouding: vooralsnog voor 5 jaar, waarna geëvalueerd wordt 
of geheimhouding nog van kracht/actueel is. 

n.v.t. n.v.t. 

822C0DAC Geheim verslag GS 
vergadering 13 juli 2021 

31 augustus 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

822A41E6 Onderhandelaarsakkoord 
cao 2021 

31 augustus 2021 B-stuk + bijlagen Art. 55 van de Provinciewet en 
Art 10, lid 2, onderdeel G van de Wob.  
 
De inhoud van de stukken die ten grondslag liggen aan het besluit zijn 
geheim omdat de openbaarmaking de onderhandelingspositie van de 
provinciale werkgevers zou schaden; 
 
Duur: onbepaalde tijd, gezien relatie met komende cao onderhandelingen. 

n.v.t. n.v.t. 

822C0DE5 Geheim verslag GS 
vergadering 31 augustus 
2021 

07 september 
2021 

Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

822A42C9 Vaststellen overeenkomsten 
ivm voortgang ontwikkeling 
Paleis Soestdijk 

07 september 
2021 

Bijlage 01c. SSK-raming 
kruisingen 
Amsterdamsestraatweg 
d.d. 8 juli 2021 

Art 55  van de Provinciewet 
Art. 10 lid 1 onder c en lid 2 onder b van de Wob. 
 
Omdat deze informatie gevoelig ligt in verband met het aanbesteden  
van het werk en omdat het stuk bedrijfsgegevens bevat die MBEG 
vertrouwelijk heeft overgelegd. 
 
Duur geheimhouding: in ieder geval totdat de aanbesteding is afgerond en 
in overleg met MBEG. 

n.v.t. n.v.t. 

2021RGW114-02 Verslag commissie RGW 
d.d. 16 juni 2021 

n.v.t. Verslag Art. 91  van de provinciewet 
Betreft bespreking SV Verkoopstrategie Hart van de Heuvelrug 
(2021RGW113) 

n.v.t. 8 september 2021  
NB oplegging 
geheimhouding betreft 
commissie RGW ipv PS 

2021RGW142-02 Verslag commissie RGW 
d.d. 8 september 2021 

n.v.t. Verslag Art. 91 van de Provinciewet 
Betreft bespreking SV Verkoopstrategie Hart van de Heuvelrug 
(2021RGW113) 

n.v.t. 13 oktober 2021 (datum 
vaststelling verslag in 
commissie RGW) 

822C1D8A  
822C1D6F 
2021RGW163 
PS2021RGW05 

Verkoopstrategie Woonwijk 
Vliegbasis Soesterberg en 
Sortie 16 

05 oktober 2021 A-stuk+ SV + aantal 
bijlagen 

Art. 25 van de Provinciewet  
Art. 10,  lid 2b van de Wet openbaarheid van bestuur  
 
Totdat de grondtransacties van de verschillende deelprojecten zijn 
voltooid. Verwacht wordt dat dit niet eerder dan 2028 zal zijn. 

n.v.t. 17 november 2021, n.a.v. 
amendement is bijlage 1 
Falkon-rapport openbaar 
gemaakt 
(PS2021RGW05.03) 
 
 

823CF5C2 Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 5 oktober 
2021 

12 oktober 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

2021RGW159-02 Verslag Commissie Ruimte 
Groen en WaterWonen13 
oktober 2021 (GEHEIM) 

n.v.t. Verslag Art. 91 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde commissievergadering. 

n.v.t. 24 november 2021 
(datum vaststelling verslag 
in commissie RGW) 

822C6D16 Frauderisico-analyse 2021 26 oktober 2021 Bijlage frauderisico-
analyse 2021 

Art. 55 van de Provinciewet 
Artikel 10, lid 2g van de Wob  
 
De analyse geeft inzicht in welke risico’s zijn geïdentificeerd en welke 
beheersmaatregelen wel en niet aanwezig zijn. Dit is bedrijfsspecifieke 
informatie welke misbruikt kan worden. 
 
Betreft permanente geheimhouding 

n.v.t. n.v.t. 

823CF5BB Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 26 oktober 
2021 

02 november 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

823CF5B8 Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 2 
november 2021 

09 november 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging bespreking geheime agendapunten in genoemde 
vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 
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documentnummer 
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Verslag Provinciale Staten 
vergadering 17 november 
2021 (geheime deel) 

n.v.t. Verslag Art. 25 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v..t 15 december 2021 (datum 
vaststelling verslag in PS) 

822BC694 Bibob 07 december 2021 A-stuk + bijlagen  Art. 55 van de Provinciewet 
Art 28 wet Bibob. 
 
Betreft permanente geheimhouding. 

n.v.t. n.v.t. 

UTSP-1072458526-
48 
 

Algemene 
Aandeelhoudersvergadering 
NV OMU 13 december 2021 

07 december 2021 2 bijlagen: A. Concept 
notulen AVA 24 juni 
2021 FH en C. 
Begroting 2022  

Art. 55 van de Provinciewet 
Art. 10 lid 2 e van de Wob 
 
Duur geheimhouding: voor onbepaalde tijd. Bijlage A (Concept notulen 
AVA 24 juni 2021) en C (Begroting 2022) bevatten bedrijfsgevoelige en 
persoonlijke informatie die vertrouwelijk is gedeeld door OMU. Het 
openbaar maken van  
deze informatie kan de bedrijfsvoering van OMU mogelijk negatief 
beïnvloeden. 

n.v.t. n.v.t. 

824257C1 Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 7 
december 2021 

14 december 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

823CF743 
PS2022PS01 

Rapport VRT Randstedelijke 
Rekenkamer 

14 december 2021 Volledig leesbare versie 
zonder zwartgelakte 
passages van het 
Rekenkamerrapport 
VRT 

Art. 25 van de Provinciewet. 
Art. 10 lid 2e en 2g van de Wob 

n.v.t. 15 december 2021 

 

 

 

Overzicht van afgevoerde stukken bij de actualisatie van september 2022 
Document nummer 
 
 

 

Onderwerp Datum opgelegde 
geheimhouding GS 

Soort document waar 
geheimhouding is opgelegd 

Grondslag/motivering 
geheimhouding 

Datum en voorstel of besluit GS 
tot opheffing geheimhouding 

Datum besluitvorming 
geheimhouding in Provinciale 
Staten 

Ontbreekt Aankoop 16 ha grasland nabij 
Zegveld 

26 januari 2021 B-stuk + bijlagen Art. 55 van de Provinciewet  
Art. 10 lid 2b van de Wob 
(economische en financiële 
belangen van de provincie 
Utrecht) 
 
Duur: tot na aankoop en latere 
verkoop. 

Geheimhouding was opgegled 
tot aankoop en latere verkoop. 

n.v.t. 

82205277 Geheim verslag GS-vergadering 
26 januari 2021 

2 februari 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging 
besluitvorming geheime 
agendapunten in genoemde 
vergadering. 

Geheimhouding op het besluit 
dat opgenomen was in dit 
verslag is afgelopen.  
 
Het besluit uit het verslag 
wordt gepubliceerd. 

n.v.t. 

8227A31E Ruiling gronden in Westbroekse 
Zodden 

13 juli 2021 B-stuk + bijlage  Art. 55 van de Provinciewet  
Duur: totdat onderhandelingen en 
transacties zijn voltooid met de 
wederpartij. De voorgenomen ruil 
wordt op de provinciale website 
gepubliceerd na overeenstemming 
en voor aktepassering. 

Geheimhouding was opgelegd 
totdat onderhandelingen en 
transacties zijn voltooid met 
de wederpartij. 

n.v.t. 
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Overzicht van afgevoerde stukken bij de actualisatie van februari 2022 
Document nummer 
 
 
 

Onderwerp Datum opgelegde 
geheimhouding 
GS 

Soort document waar 
geheimhouding is 
opgelegd 

Grondslag/motivering geheimhouding Datum en voorstel of besluit 
GS tot opheffing 
geheimhouding 

Datum besluitvorming 
geheimhouding in 
Provinciale Staten 

821D28AE 
PS2021BEM02 
PS2021BEM02-01 
PS2021BEM02-02 
PS2021BEM02-04 
PS2021BEM02-06 
PS2021BEM02 
Amendement 02 
PS2021BEM02 Motie 
02 

Kredietaanvraag 
vernieuwing AV-installatie 
Statenzaal en Cie-kamer 

5 januari 2021 A-stuk, SV,diverse 
bijlagen, memo, 
amendement en motie 

Art. 10 lid2 van de Wob, tot de aanbesteding is afgerond.  
 
Geheimhouding wordt opgelegd omdat het openbaar maken van de bedragen zou 
beteken dat aanbestedende bedrijven inzage hebben in de verwachte kosten, en 
daarop hun inschrijving zouden kunnen aanpassen. Dit schaadt het economische 
belang van de provincie. 

De aanbesteding is op 7 mei jl. 
met een gunning afgerond.  
 
Daarmee is de termijn van 
geheimhouding afgelopen.  

27 januari 2021 

8220526E Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 5 januari 
2021 

12 januari 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in genoemde 
vergadering. 

Geheimhouding op het besluit 
dat opgenomen was in dit 
verslag is afgelopen.  
 
Het besluit uit het verslag 
wordt gepubliceerd. 

n.v.t. 

821F030E 
821ECAB5 
821F030F 
2021BEM010 

Statenbrief BIJ12 21 januari 2021 B-stuk + Statenbrief + C-
stuk + bijlagen 

Art. 55 van de Provinciewet en art. 10 lid 1c en lid 2g van de Wob 
Artikel 10 lid 1c: bedrijfsgegevens die door een rechtspersoon (IPO/Bij12) 
vertrouwelijk aan de provincie zijn meegedeeld. 
Artikel 10 lid 2g: het voorkomen van onevenredige bevoordeling van bij de 
aangelegenheid betrokken derden die van de bekende zwakheden gebruik 
kunnen maken. 

Formalisatie 15 maart 2022 
Eind januari 2021 is over deze 
kwestie een openbare 
Statenbrief verstuurd. 

n.v.t. 

82205276 Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 21 januari 
2021  

2 februari 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in genoemde 
vergadering. 

Geheimhouding op het besluit 
dat opgenomen was in dit 
verslag is afgelopen.  
 
Het besluit uit het verslag 
wordt gepubliceerd. 

n.v.t. 

821EBA77 Verkoop agrarische percelen 
Renswoude 

9 februari 2021 B-stuk + bijlagen Art 55 van de Provinciewet  
Art 10, lid 2b van de Wob  (economische en financiële belangen van de provincie 
Utrecht) 
Duur: tot na verkoop.  
 

De verkoop is afgerond, 
daarmee is de termijn van 
geheimhouding afgelopen.  

n.v.t. 

821EBA77 Aankoop van 31,5 ha 
gronden De Meije 207 te 
Zegveld, ten behoeve van 
programma  
bodemdaling. 

16 maart 2021 B-stuk en bijlage Art. 55 van de Provinciewet. 
Art 10, lid 2b van de Wob  (economische en financiële belangen van de provincie 
Utrecht). 
 
Duur: tot na aankoop.  

De aankoop is afgerond, 
daarmee is de termijn van 
geheimhouding afgelopen.  

n.v.t. 

822211FC Project VRT: Vrijgave 
bestuurlijke risicoreservering 
voor aanbestedingsresultaat 
Spooromlegging Nieuwegein 
City 

23 maart 2021 Bijlage 1 Art. 55 van de Provinciewet  
Art. 10, 2b, van de Wob.  
 
Duur: totdat de gunning voor het werk onherroepelijk is en het contract is 
ondertekend, omdat deze marktinformatie bevat. 

Het contract is op 23 april 
2021 definitef gegund.  
 
Daarmee is de termijn van 
geheimhouding afgelopen.  

n.v.t. 

8223AACE Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 23 maart 
2021 

30 maart 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in genoemde 
vergadering. 

Geheimhouding op het besluit 
dat opgenomen was in dit 
verslag is afgelopen.  
 
Het besluit uit het verslag 
wordt gepubliceerd.  

n.v.t. 

2021RGW113-02 
PS2021RGW05.03 
 

Bijlage 1 van Statenvoorstel 
Verkoopstrategie Woonwijk 
Vliegbasis Soesterberg en 
Sortie 16 

4 juni 2021 en 5 
oktober 2021  

Bijlage 1 Falkon Rapport --- n.v.t. 17 november 2021,  
n.a.v. amendement is bijlage 
1 Falkon-rapport openbaar 
gemaakt. 

8229C029 Verkoop agrarische percelen 
Achterveld (6.20.15 ha) 

21 september 
2021 

B-stuk + bijlagen Art. 55 van de provinciewet  
Art. 10, lid 1d lid 2b  en d van de Wob (economische en financiële belangen van 
de provincie Utrecht) 
 
Duur: tot na aankoop / tot het moment dat onderhandelingen en transacties zijn 
voltooid. 
 

De aankoop is afgerond, 
daarmee is de termijn van 
geheimhouding afgelopen.  

n.v.t. 
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Document nummer 
 
 
 

Onderwerp Datum opgelegde 
geheimhouding 
GS 

Soort document waar 
geheimhouding is 
opgelegd 

Grondslag/motivering geheimhouding Datum en voorstel of besluit 
GS tot opheffing 
geheimhouding 

Datum besluitvorming 
geheimhouding in 
Provinciale Staten 

De documenten bevatten ramingen, uitgangspunten en beleidsmatige 
overwegingen van de provincie Utrecht als vrije marktpartij. Door het openbaar 
maken van deze documenten zou er ongewenst inzage gegeven worden in de 
onderhandelingsstrategieën van de provincie bij deze transactie, waardoor de  
onderhandelingspositie van de provincie onder druk kan komen te staan. 
Openbaarmaking van deze informatie kunnen derde partijen hun 
onderhandelingspositie versterken ten opzichte van de provincie Utrecht, 
waardoor de provincie in zijn economische en financiële belangen geschaad 
kunnen worden.  
 

823CF5C7 Geheim verslag GS 
vergadering d.d. 21 
september 2021  

28 september 
2021 

Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in genoemde 
vergadering. 

Geheimhouding op het besluit 
dat opgenomen was in dit 
verslag is afgelopen.  
 
Het besluit uit het verslag 
wordt gepubliceerd.  

n.v.t. 

8231B76B Verkoop agrarische grond 
Vinkenbuurt Zeist 

09 november 2021 B-stuk+ aantal bijlagen Art. 55 van de Provinciewet 
Art. 10 lid 1d en lid 2b en d van de Wob.  
 
Duur geheimhouding: tot na verkoop / tot het moment dat onderhandelingen en 
transacties zijn voltooid.  
 
De documenten bevatten ramingen, uitgangspunten en beleidsmatige 
overwegingen van de provincie Utrecht als vrije marktpartij. Door het openbaar 
maken van deze documenten zou er ongewenst inzage gegeven worden in de 
onderhandelingsstrategieën van de provincie bij deze transactie, waardoor de  
onderhandelingspositie van de provincie onder druk kan komen te staan. 
Openbaarmaking van deze informatie kunnen derde partijen hun 
onderhandelingspositie versterken ten opzichte van de provincie Utrecht, 
waardoor de provincie in zijn economische en financiële belangen geschaad 
kunnen worden. 

De verkoop is afgerond, 
daarmee is de termijn van 
geheimhouding afgelopen. 

n.v.t. 

823CF5B3 Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 9 november 
2021 

16 november 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in genoemde 
vergadering. 

Geheimhouding op het besluit 
dat opgenomen was in dit 
verslag is afgelopen.  
 
Het besluit uit het verslag 
wordt gepubliceerd.  

n.v.t. 

823B5991 Reactie bestuurlijke nota 
Rekenkamerrapport “VRT” 

09 december 2021 Bijlagen 1 t/m 5 Art. 55 van de Provinciewet geheimhouding op te leggen tot  
Art. 10 lid 2g van de Wob. 
 
Duur geheimhouding: tot het moment dat de Randstedelijke Rekenkamer haar 
rapport publiceert.  
 
 

Publicatie heeft 
plaatsgevonden op 15 
december 2021.  
Daarmee is de geheimhouding 
niet meer actueel. M.u.v. de 
ongelakte versie van het 
rapport. Zie besluit van 14 
december 2021. 

n.v.t. 

824257BD Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 9 december 
2021 (digitale ronde)            

21 december 2021 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in genoemde 
vergadering. 

Geheimhouding op het besluit 
dat opgenomen was in dit 
verslag is afgelopen.  
 
Het besluit uit het verslag 
wordt gepubliceerd.  

n.v.t. 

 

 

Bijbehorende wetsartikelen 

Provinciewet art. 25 
1 Provinciale staten kunnen op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan provinciale staten worden overgelegd, 

geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken 

kennis dragen, in acht genomen totdat provinciale staten haar opheffen. 
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2 Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door gedeputeerde staten, de commissaris van de Koning en een commissie, ieder ten aanzien van stukken die zij aan 

provinciale staten of aan leden van provinciale staten overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. 

3 De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan provinciale staten overgelegde stukken vervalt, indien de oplegging niet door provinciale staten in hun eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door 

meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd. 

4 De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan leden van provinciale staten overgelegde stukken wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien het stuk waaromtrent 

geheimhouding is opgelegd aan provinciale staten is voorgelegd, totdat provinciale staten haar opheffen. Provinciale staten kunnen deze beslissing alleen nemen in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting 

hebbende leden is bezocht. 

Provinciewet art. 55 
1 Gedeputeerde staten kunnen op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan hen worden overgelegd, geheimhouding 

opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in 

acht genomen totdat gedeputeerde staten haar opheffen. 

2 Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de commissaris van de Koning of een commissie, ten aanzien van de stukken die zij aan gedeputeerde staten 

overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel provinciale staten, haar opheffen. 

3 Indien gedeputeerde staten zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot provinciale staten hebben gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat provinciale staten haar opheffen 

Provinciewet art 91 
1 Een commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie 

worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het 

behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de commissie haar opheft. 

2 Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van de commissie, gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning, ieder ten aanzien van 

stukken die zij aan de commissie overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel provinciale staten haar opheffen. 

3 Indien de commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot provinciale staten heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat provinciale staten haar opheffen. 

Wet Bibob art. 28 
1 Een ieder die krachtens deze wet de beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voorzover een bij deze wet gegeven voorschrift mededelingen toelaat. 

 

2 Het bestuursorgaan dat of de rechtspersoon met een overheidstaak die een advies ontvangt, geeft de daarin opgenomen gegevens niet door, behoudens aan: 

a.de betrokkene, uitsluitend voorzover dit noodzakelijk is ter motivering van de naar aanleiding van het advies te nemen beslissing; 

b.de derde die in de motivering, bedoeld in de onderdeel a, wordt vermeld, uitsluitend voorzover de in die motivering opgenomen gegevens hem betreffen; 

c.leden van het overleg, bedoeld in artikel 13 van de Politiewet 2012, voor zover noodzakelijk voor het ondersteunen van het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak bij de motivering van de naar aanleiding van het advies te nemen beslissing; 

d.een andere deelnemer aan een regionaal samenwerkingsverband voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit van bestuursorganen, de politie, het openbaar ministerie, de rijksbelastingdienst, de belastingdienst FIOD-ECD, de Sociale Inlichtingen- en 

Opsporingsdienst en de Koninklijke marechaussee, voorzover de gegevens noodzakelijk zijn voor het ondersteunen van het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak bij het toepassen van deze wet; 

e.de adviescommissie, bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; 

f.degene die door Onze Minister is verzocht om een kwaliteitstoetsing ten aanzien van de adviezen van het Bureau te verrichten, of degene die wetenschappelijk onderzoek of statistische activiteiten verricht, met dien verstande dat de resultaten daarvan geen 

persoonsgegevens mogen bevatten en voor zover de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene daardoor niet onevenredig wordt geschaad; 

g.de Algemene Rekenkamer; 

h.de Nationale Ombudsman; 

i.de Autoriteit persoonsgegevens; 

j.de rechter; 

k.de met opsporing belaste ambtenaren indien toepassing wordt gegeven aan de artikelen in het Wetboek van Strafvordering betreffende het vorderen van gegevens; 

l.de inlichtingen- en veiligheidsdiensten indien toepassing wordt gegeven aan artikel 39 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. 

 

3 Bij de toepassing van artikel 33, eerste en tweede lid, verstrekt het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak de betrokkene of de in artikel 33, eerste lid, bedoelde derde een afschrift van het advies en wijst hem daarbij schriftelijk op zijn 

geheimhoudingsplicht op grond van het eerste lid. De in artikel 33, eerste lid, bedoelde derde wordt het advies slechts verstrekt voor zover het op hem betrekking heeft. 
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4 Indien een beschikking dan wel de intrekking van een subsidie of vergunning, de weigering van een overheidsopdracht of een vastgoedtransactie dan wel de ontbinding van een overeenkomst inzake een dergelijke opdracht of transactie, in rechte wordt 

aangevochten, is betrokkene bevoegd de in het eerste lid bedoelde gegevens bekend te maken aan de rechter. 

 

Wet openbaarheid bestuur art. 10 
1 Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: 

a.de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 

b.de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 

 

c.bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

d.persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2 Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a.de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; 

b.de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen; 

c.de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

d.inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

e.de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

f.het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie; 

g.het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. 

3 Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

4 Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste 

lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang. 

5 Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter. 

6 Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie. 

 

7 Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a.de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 

b.de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

8 Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu. 


