Statenvoorstel

1

*2678619*
Provinciale Staten

Onderwerp

Gedeeltelijke opheffing geheimhouding intrekkingsbeschikking Keolis
Gedeputeerde Staten stellen voor
1.

Beslispunten

1. De geheimhouding op de intrekkingsbeschikking Keolis van 4 augustus
2020 gedeeltelijk op te heffen onder de opschortende voorwaarde dat
Gelderland en Overijssel hiertoe ook besluiten.
2. De geheimhouding op de intrekkingsbeschikking aan Keolis d.d. 4 augustus 2020 op te heffen, voor zover het betreft de passages die in de openbare versie niet zijn weggelakt.
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2.

Doelstelling programmabegroting

N.v.t.
3.

Eerdere behandeling

Gedeputeerde Staten heeft van haar besluit tot intrekking van de
concessie Keolis mededeling gedaan aan Provinciale Staten (#2647660). In
deze mededeling heeft Gedeputeerde Staten aangegeven dat de leden van
Provinciale Staten onder oplegging van geheimhouding voor zolang strikt
noodzakelijk, de te verzenden intrekkingsbeschikking aan Keolis konden
inzien. Deze geheimhouding is door Provinciale Staten in de vergadering
van 9 september 2020 mondeling bekrachtigd.
4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Omdat Provinciale Staten in de vergadering van 9 september 2020 de
geheimhouding op het intrekkingsbesluit Keolis hebben bekrachtigd, zijn
alleen Provinciale Staten bevoegd om deze geheimhouding gedeeltelijk op
te heffen. Deze bevoegdheid volgt uit artikel 25, eerste lid van de Provinciewet.
5.

Verdere behandeling PS

Niet van toepassing.
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6.

Korte toelichting op voorstel

Gedeputeerde Staten heeft op 4 augustus 2020 (#2647423) besloten tot
intrekking van de aan Keolis verleende concessie IJssel-Vecht. De intrekkingsbeschikking is daarbij als niet-openbaar document op grond van de
Wet openbaarheid van bestuur aangemerkt. Gedeputeerde Staten heeft
van haar besluit mededeling gedaan aan Provinciale Staten (#2647660). In
deze mededeling heeft Gedeputeerde Staten aangegeven dat Provinciale
Staten onder oplegging van geheimhouding voor zolang strikt noodzakelijk,
de te verzenden intrekkingsbeschikking aan Keolis konden inzien. Deze geheimhouding is door Provinciale Staten in de vergadering van 9 september
2020 mondeling bekrachtigd.
Gelet op de grote maatschappelijke belangen die met de intrekking zijn
gemoeid, is het van belang dat het publiek kennis kan nemen van de openbare versie van het intrekkingsbesluit.
7.

Beoogd effect

Een openbare versie van het intrekkingsbesluit.
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8.

Argumenten

1.1 Provinciale Staten zijn bevoegd tot gedeeltelijke opheffing van de geheimhouding.
Omdat Provinciale Staten de geheimhouding hebben bekrachtigd is niet meer Gedeputeerde
Staten, maar Provinciale Staten bevoegd hiertoe over te gaan. Daarom wordt Provinciale
Staten voorgesteld om de geheimhouding op het intrekkingsbesluit gedeeltelijk op te
heffen.
1.2 Gelijkluidende besluitvorming in Gelderland en Overijssel.
In Gelderland en Overijssel zijn ook besluiten genomen om geheimhouding op te leggen op
de intrekkingsbeschikking. Ook in deze provincies zullen voorstellen worden gedaan om de
geheimhouding op het intrekkingsbesluit gedeeltelijk op te heffen. Om de opheffing van de
geheimhouding in alle provincies in tijd te laten samenvallen, wordt het voorstel tot
gedeeltelijke opheffing van de geheimhouding gedaan onder de voorwaarde dat in
Overijssel en Gelderland ook wordt besloten om de geheimhouding op die wijze op te
heffen.
1.3 Gedeeltelijke opheffing van de geheimhouding leidt tot een openbare versie
van het intrekkingsbesluit.
Gedeeltelijke opheffing van de geheimhouding leidt ertoe dat er een openbare versie komt
van de intrekkingsbeschikking.
1.4 De openbare versie is in overeenstemming met de Wet openbaarheid van bestuur
In overleg met Pels Rijcken is een concept-openbare versie van de intrekkingsbeschikking
opgesteld. Daarin is informatie zwart gemaakt die |
- door Keolis, BYD en/of Ginaf vertrouwelijk aan de provincies is verstrekt
(artikel 10 lid 1 aanhef en onder c Wob);
- kan leiden tot schending van de privacy van betrokken medewerkers van
Keolis (artikel 10 lid 2 aanhef en onder e Wob);
- kan leiden tot onevenredige benadeling van betrokken ondernemingen of de
provincie (artikel 10 lid 2 aanhef en onder g Wob).
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1.5 Openbaarheid is nodig om publiekelijk verantwoording af te leggen over het besluit
Intrekking van de concessie is een besluit met grote maatschappelijke en financiële
gevolgen. Gedeputeerde Staten moet over dit besluit in openbaarheid verantwoording
(kunnen) afleggen aan de samenleving .
1.6 Keolis is gehoord over voorgenomen gedeeltelijke openbaarmaking.
Keolis is in de gelegenheid gesteld haar zienswijze te geven over het voornemen om de
geheimhouding gedeeltelijk op te heffen. Keolis heeft in haar zienswijzen aangegeven dat
zij tegen de voorgestelde gedeeltelijke opheffing is. Primair is zij tegen de gehele openbaarmaking van het intrekkingsbesluit. In het geval er wel tot gedeeltelijke openbaarmaking van de intrekkingsbeschikking wordt overgegaan, heeft Keolis aangegeven dat er
nog een (groot) aantal passages onleesbaar moet worden gemaakt. Zij meent dat dit moet
op grond van artikel 10, lid 2 sub b Wob (financiële belangen), artikel 10 lid 2 sub c Wob
(opsporing en vervolging strafbare feiten) en artikel 10, lid 2 sub g Wob (onevenredige
benadeling).
De door Keolis geuite bezwaren in haar zienswijzen hebben niet tot een andere oordeel
geleid. Keolis motiveert onvoldoende (concreet) waarom de specifieke passages niet in
aanmerking komen voor openbaarmaking. Het belang van openbaarheid van de intrekkingsbeschikking weegt zwaarder laten wegen. Hierbij is voldoende rekening gehouden met de
belangen van Keolis.
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9.

Kanttekeningen

Tegen het besluit om de geheimhouding gedeeltelijk op te heffen kan Keolis bezwaar en beroep
instellen.
10. Bijlagen
Naam stuk:

openbare versie intrekkingsbesluit Keolis (geheim)

eDocs
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nummer:
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