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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2691813* 
 
Onderwerp 
Gedeeltelijke opheffing geheimhouding zienswijze Keolis tegen voorgenomen in-
trekkingsbeschikking concessie IJssel-Vecht  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. de geheimhouding op de zienswijze die Keolis 21 juli 2020 heeft  
ingediend tegen de voorgenomen intrekking van de concessie 
IJssel-Vecht, gedeeltelijk op te heffen onder de opschortende voor-
waarde dat Provinciale Staten van Overijssel en die van Gelderland  
eenzelfde besluit nemen.  
 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Niet van toepassing. 
 
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, een aantal documenten waaronder de door Keolis  
     ingediende zienswijze (#2644801) konden inzien. Deze geheimhouding is  
     door Provinciale Staten in de vergadering van 9 september 2020 monde- 
     ling bekrachtigd. Om Gedeputeerde Staten van Overijssel in de gelegen- 
     heid te stellen de ingediende WOB verzoeken correct af te handelen is het 
     van belang dat de opgelegde geheimhouding op de door Keolis ingediende  
     zienswijze tegen het intrekkingsbesluit, gedeeltelijk wordt opgeheven. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
           Omdat Provinciale Staten in de vergadering van 9 september 2020 de 
           geheimhouding op onder meer de zienswijze van Keolis op het voorge- 
           nomen intrekkingsbesluit Keolis hebben bekrachtigd, zijn alleen  
           Provinciale Staten bevoegd om deze geheimhouding gedeeltelijk op 
           te heffen. Deze bevoegdheid volgt uit artikel 25, vierde lid van de  
           Provinciewet. 
 
5. Verdere behandeling PS 

Niet van toepassing.  
 
6. Korte toelichting op voorstel 

Op 16 en 17 juni, 3 augustus en 3 september 2020 hebben Gedeputeerde 
Staten van Overijssel verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob) ontvangen over de concessie IJssel-Vecht. De Wob- 
verzoeken hebben ook betrekking op de volgende documenten waarop  
geheimhouding ligt: 
 
1. memo van Kennedy van der Laan d.d. 23 mei 2020 
2. advies van Pels Rijcken d.d. 26 mei 2020 
3. mail naar Keolis met een verzoek om informatie d.d. 26 mei 2020 
4. beantwoording van de mail door Keolis (inclusief 4 bijlagen) d.d.   
             2 juni 2020 
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5. Advies van Pels Rijcken (inclusief bijlage) d.d. 8 juni 2020 
6. brief Pels Rijcken aan Kennedy van der Laan d.d. 10 juni 2020 
7. memo Kennedy van der Laan d.d. 15 juni 2020 
8. Advies Pels Rijcken 24-06-2020 inzake openbaarmaking informatie 
9. Advies Pels Rijcken 26-06-2020 
10. de zienswijze van Keolis d.d. 21 juli 2020 (#2644801) 
11. het advies van Pels Rijcken d.d. 29 juli 2020. 
 
De geheimhouding is opgelegd door Gedeputeerde Staten van zowel Flevoland (#2647423) , 
Gelderland als Overijssel en daarna bekrachtigd door Provinciale Staten van Flevoland,  
Gelderland en Overijssel. Bekrachtiging heeft in Flevoland mondeling plaatsgevonden in de 
statenvergadering van 9 september 2020. Daarmee zijn Provinciale Staten bevoegd om te  
beslissen over eventuele opheffing van geheimhouding.  
 

 
7. Beoogd effect 

Correcte afhandeling WOB-verzoeken door Gedeputeerde Staten van Overijssel.  
 
8. Argumenten 

1.1.  De geheimhouding op de zienswijze van Keolis kan gedeeltelijk worden 
        opgeheven. 

Keolis heeft in deze zienswijze (#2644801)  aangegeven dat de zienswijze geen vertrouwelijk do-
cument betreft, op een bijgevoegde memo van de advocaten van Keolis na. De zienswijze kan 
naar de mening van het bedrijf worden gedeeld met iedereen, zodat de discussie in alle open-
heid kan plaatsvinden, en “ook voor de buitenwereld een objectiever beeld van de huidige situa-
tie ontstaan.” De geheimhouding op de zienswijze is opgelegd, omdat Keolis slechts delen van 
haar zienswijze openbaar gemaakt wilde hebben, waardoor mogelijk een onevenwichtige beeld 
zou ontstaan ten tijde van de besluitvorming. Nu de besluitvorming inmiddels heeft plaatsgevon-
den en er ook meer informatie over dit dossier openbaar is gemaakt, is deze grond voor geheim-
houding vervallen. De geheimhouding van de delen van de zienswijze die volgens Keolis met het 
publiek gedeeld mogen worden, kan dus inmiddels worden opgeheven.  
 
1.2 Voor de bijlage bij de zienswijze geldt wel dat de belangen op grond waarvan de 
      geheimhouding is opgelegd zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid. 
Het betreft de memo van de advocaten van Keolis.Openbaarmaking van deze memo kan nog 
steeds leiden tot onevenredige benadeling van Keolis en andere betrokken bedrijven. En ook 
moet voorkomen worden dat openbaarmaking van de gegevens de opsporing en vervolging van 
strafbare feiten zou kunnen frustreren, gelet op de melding van Keolis bij het Openbaar Ministe-
rie. Daarom wordt voorgesteld aan Provinciale Staten om de geheimhouding op dit deel van de 
zienswijze niet op te heffen. 

1.3  Gedeeltelijke opheffing is een bevoegdheid van Provinciale Staten  
De geheimhouding is opgelegd door Gedeputeerde Staten van zowel Flevoland, Overijssel als 
Gelderland, en daarna bekrachtigd door Provinciale Staten van Flevoland, Overijssel en Gelder-
land. Daarmee zijn Provinciale Staten bevoegd om te beslissen over eventuele opheffing van ge-
heimhouding.  
 
1.4  In Overijssel en Gelderland wordt ook voorgesteld om de geheimhouding op de zienswijze  
      gedeeltelijk op te heffen  
In Overijssel en Flevoland zijn ook besluiten genomen om geheimhouding op te leggen op de 
zienswijze. Ook in deze provincies zullen voorstellen worden gedaan om de geheimhouding op de 
zienswijze 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 
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gedaan onder de voorwaarde dat de bevoegde organen van de provincies Overijssel en Gelder-
land ook besluiten om de geheimhouding op de zienswijze gedeeltelijk op te heffen. 

 
 

 
9. Kanttekeningen 
      Geen. 
 
10. Bijlagen 
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