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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 

Onbekend Geheimhouding stukken spoorgeschil 
BAM/Provincie 
 

06-02-2019 B-stuk, bijlagen en 
Statenbrief 

Artikel 25 lid 2 Provinciewet  
Artikel 10, eerste lid onder C van de Wet 
openbaarheid bestuur 
 
Duur geheimhouding: Permanente 
geheimhouding 

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

81E73520 
 

Beantwoording inzageverzoek van SGP-fractie 
personeelsdossier klokkenluider 

19-02-2019 B-stuk en memo Artikel 25 lid 2 Provinciewet 
Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur 
lid 2 e en lid 1 d.  
 
De openbaarmaking van de beantwoording van 
het verzoek tot inzage door SGP-fractie zou de 
persoonlijke levenssfeer en de bescherming van 
de persoonlijke gegevens van betrokkene schaden 
omdat uit deze beantwoording de conclusie 
getrokken zou kunnen worden dat het personeels- 
en klokkenluidersdossier van betrokkene zekere 
documenten bevat waarvan het bestaan 
vertrouwelijk is. 
 
Duur geheimhouding: Permanente 
geheimhouding 

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

81E89B2D Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug 
en Grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg 

19-03-2019 B-stuk en bijlagen Artikel 25 Provinciewet 
Atikel 10 lid 2 b Wet Openbaarheid van Bestuur 
 
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. 

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

81EBCC73 Stand van zaken en vooruitblik 
Informatieveiligheid (IV) en AVG 

23-04-2019 Bijlage Artikel 25 Provinciewet 
Artikel 10 lid 2 g, Wet openbaarheid van bestuur 
 
Bijlage B geeft enkele activiteiten weer voor het 
verbeteren van informatieveiligheid en de AVG-
processen binnen de provincie Utrecht. Door 
inzicht in kwetsbaarheden te geven, is er mogelijk 
kans op het lekken van gegevens, waaronder 
gegevens die onder de AVG vallen. Hierdoor kan 
de persoonlijke levenssfeer van individuen worden 
geschaad. Hierdoor zouden derde partijen 
onevenredig kunnen worden bevoordeeld en 
burgers en andere 
belanghebbende partijen onevenredig worden 
benadeeld (artikel 10, tweede lid, onder g, van de 
Wob). 

N.v.t. N.v.t. 
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Duur geheimhouding: Permanente 
geheimhouding 

81F2B7B5 
 

Opleggen en bekrachtigen geheimhouding 
rapport VBK inzake nadere onderbouwing 
schade 

11-06-2019 Rapport Artikel 25 Provinciewet 
Atikel 10 lid 2 g Wet openbaarheid van bestuur.  
 
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden. Concreet 
betekent dit dat de inhoud van de beoordeling van 
de nadere onderbouwing niet aan derden 
verstrekt moet worden om een 
nadelige positie in een rechtszaak te voorkomen. 
 
Permanente geheimhouding 

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

Onbekend 
 
 

Vergunningverlening Bibob  
 
 

07-10-2019 A-stuk en bijlagen Artikel 25 Provinciewet 
 
Wederhoor uit wet Bibob 
 
Blijvende geheimhouding 

N.v.t. 9-10-2019 

82031319 
8203131B 

Aankopen om stallen en laden bussen in regio 
Amersfoort zeker te stellen. 
 
 

 28-01-2020 A-stuk en Statenvoorstel Artikel 55 Provinciewet  
 
Duur geheimhouding Geheimhouding tot moment 
van aankoop, omdat bekendmaking voor 
prijsopdrijving in de markt kan zorgen. Voorlopig 
blijvende geheimhouding. 
 

N.v.t.  
 

N.v.t. 

2020 Vergunningverlening 04-02-2020 N.v.t. Mondelinge mededeling cvdK persoonlijke 
gegevens. 
 
Duur geheimhouding: Voorlopig blijvende 
geheimhouding 

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

820650D6 
 

Ontwerpbesluit op vergunningverlening aan A. 
van de Groep en Zonen B.V. 

03-03-2020 A-stuk Artikel 28 Wet Bibob. 
 
Die staat niet toe om inhoudelijke informatie 
(bijvoorbeeld met betrekking tot het 
strafrechtelijk onderzoek) met de derden te delen. 
Dat betekent dat wel kan worden 
gecommuniceerd dat een vergunning op grond 
van de Wet Bibob wordt ingetrokken, maar niet 
waarom dat het geval is. 
 
Duurgeheimhouding: Permanente 
geheimhouding. 

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

81F9345 Aankoop en doorlevering Kamp van Zeist 
 
 

31-03-2020 B-stuk en diverse bijagen Artikel 55 lid 1 Provinciewet  
Artikel 10 lid 2 b Wet openbaarheid van bestuur, 
geheimhouding op te leggen totdat 
onderhandelingen en transacties zijn voltooid voor 
het B-stuk en de bijlagen 1 (Memo aankoop en 
doorlevering Kamp van Zeist 
t.b.v. GS besluit), 4 (Notitie J. Muller/Advies Pels 

N.v.t. 
 

N.v.t. 
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Rijcken), 7 (Memo kostenraming Kamp van Zeist), 
8 (Uitsnede taxatie Zeist) en 9 (Memo PWC Kamp 
van Zeist – staatssteun, aanbestedingsrecht, Wet 
Markt en Overheid). 
 
Duur geheimhouding: Voorlopig blijvende 
geheimhouding/ totdat onderhandelingen en 
transacties zijn voltooid. 

8208DE4B Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug 
2020 

31-03-2020 B-stuk en bijlagen Artikel 25 lid 2 Provinciewet 
Artikel 10 lid 2 b Wet openbaarheid van bestuur 
 
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. 
 
Duur geheimhouding: Tot één jaar nadat de 
grondexploitaties zijn afgesloten 

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

820DB090 
 

Tramvloot optimalisatie 02-06-2020 A-stuk, Statenvoorstel en 
bijlage 

Artikel 25 Provinciewet 
Artikel 10 lid 2 b Wet openbaarheid van bestuur  
 
Geheimhouding is ook in de koopovereenkomst 
van de trams bepaald in artikel 24.1 De Partijen 
zullen, zowel gedurende de looptijd van deze 
Overeenkomst als na afloop daarvan, alle 
informatie die zij van elkaar ontvangen en die als 
vertrouwelijk wordt aangemerkt als zodanig 
behandelen en zij zullen deze 
informatie op geen enkele wijze aan een derde 
openbaren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande 
toestemming van de Partij waarvan de informatie 
afkomstig is. 
 
Ook op basis van artikel 2.57, lid 1 van de 
Aanbestedingswet wordt bepaalt dat een 
aanbestedende dienst geen informatie openbaar 
mag maken die hem door een ondernemer 
vertrouwelijk is verstrekt. Er is sprake van 
dergelijke 
informatie. 
 
Duur geheimhouding: Permante geheimhouding, 
tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de 
partij waarvan de informatie afkomstig is.  

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

82175EA7 
 
 

Beantwoording vraag dhr. Dercksen (PVV) 
over integriteitsmelding grondzaken 

29-09-2020 B-stuk en memo Artikel 55 lid 1 Provinciewet 
Artikel 10 lid 2 e Wet Openbaarheid Bestuur 
(eerbiediging persoonlijke levenssfeer) 
 
Duur geheimhouding: Permanente 
geheimhouding 
 

N.v.t. N.v.t. 
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82170452 
 
 

Voorstel ruimtelijke kaders en uitgangspunten 
en verkoopstrategie kavels Westflank 
 
 

08-12-2020 B-stuk en diverse bijlagen Valt onder geheimhouding omdat 
de geprognotiseerde opbrengsten uit de 
grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg en 
de voorgestelde verkoopstrategie en 
uitgifteprocedure in het voorstel zijn 
opgenomen. Openbaarheid hiervan kan de 
onderhandelingspositie van de provincie 
schaden. Geheimhouding kan na het notarieel 
passeren van de gronden worden 
opgeheven. 
 
Duur geheimhouding: Voorlopig blijvende 
geheimhouding. Verwacht tot in ieder geval nog 
2025 en mogelijk nog langer.  
 

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

 

 


