
Protocol Geheimhouding

Informatiebijeenkomst PS

13 april 2022



13-04-2022 2



1. Algemene uitgangspunten

2. Geheimhouding opleggen, bekrachtigen en opheffen

3. Hoe doen we het binnen de provincie Utrecht?
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Opzet presentatie





Beginsel: openbaar, tenzij

Relevante regelgeving: 
• de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob)
• De Provinciewet (Pw)
• De Algemene wet bestuursrecht (Awb)
• Reglementen van Orde GS en PS
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Hoofdregel

Vergaderingen en stukken van de provincie zijn openbaar, tenzij 
regelgeving anders bepaalt .

(Artikel 110 Grondwet: De overheid betracht bij de uitvoering van 
haar taak openbaarheid volgens regels bij de wet te stellen.)
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Algemene uitgangspunten (1)



GS hebben een informatieplicht waaruit volgt dat 

Statenleden informatierecht hebben (art. 167 Pw.)

De verstrekte informatie is in beginsel openbaar, 

tenzij sprake is van toepasselijkheid van één of meer 
uitzonderingsgronden (art. 10 Wob)
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Algemene uitgangspunten (2)



Een aantal uitzonderingsgronden:

- Bedrijfs- en fabricagegegevens
- Persoonsgegevens 
- Economische of financiele belangen

Voorbeeld PU: Mastergrex Hart van de Heuvelrug 2022 en de 
grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg 2022 

Het wegen van verschillende belangen.
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Algemene aanvullende geheimhoudingsplicht (art. 2.5 Awb):

Geheimhouding geldt voor iedereen bij een bestuursorgaan 
die beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke 
karakter kent of moet vermoeden.
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Algemene uitgangspunten (3)



B. Opleggen, bekrachtigen 
en opheffen
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Artikel 25 Pw - GS, cdK of commissie leggen 
geheimhouding op aan PS of aan 
leden van PS

- PS leggen zelf geheimhouding 
op

Artikel 91 Pw - Voorzitter, GS of cdK leggen 
geheimhouding op aan commissie

- Commissie legt zelf 
geheimhouding op
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Opleggen, bekrachtigen en opheffen



Bevoegdheid om geheimhouding op te leggen indien sprake is van 
belang (art. 10 Wob)

Als geheimhouding wordt opgelegd aan PS dan moet de 
geheimhouding door PS in de eerstvolgende vergadering worden  
bekrachtigd

en dan kan alleen PS opheffen
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Opleggen, bekrachtigen en opheffen



Duidelijke vermelding: geheim!

Reden van geheimhouding

Duur van geheimhouding

Onderbouwing reden:
• Artikel Provinciewet (art. 25 of 91 Pw)
• Verwijzing naar een belang (art. 10 Wob)
• Toelichting op het belang 
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Opleggen, bekrachtigen en opheffen



Opheffen

• Einddatum bij oplegging/bekrachtiging 
of:

• Actief besluit over opheffen geheimhouding
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Opleggen, bekrachtigen en opheffen



C. Hoe doen we het binnen de provincie 
Utrecht?

• Stroomschema
• Besloten vergadering
• SIS
• Register

13-04-2022 15





Besloten vergadering

1) Besloten vergadering  
   

2) Toelichting op geheimhouding en onderwerp  

3) Vaststellen geheimhouding 

4) Start besloten vergadering 

5) Presentielijst  

6) Vergadering met apart verslag  
  

7) Vergadering gesloten 
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Hoe doen we het?



StatenInformatie Systeem

Geheime stukken achter de dubbele inlog
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Hoe doen we het?



Register Geheime stukken

• Geheime stukken worden opgenomen in het register
• Het Register wordt eens per half jaar geactualiseerd
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Hoe doen het het?
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