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Onderwerp 
Opheffen geheimhouding   
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. De door Provinciale Staten bekrachtigde geheimhouding op de navol-
gende documenten op te heffen: 
a. Mededeling Selectieprocedure Hyperloop Center (2019) 
b. Bijlagen bij Statenvoorstel Medefinanciering aanleg glasvezel oostelijk 
en zuidelijk Flevoland (2018) 
c. Bijlagen bij mededeling Onderzoek toekomst regiotaxi Flevoland (2018) 
d. Mededeling Project Tulip (2020) 

 
2. Eerdere behandeling  

Uw Staten hebben op 17 februari 2021 besloten het opheffen van geheimhou-
ding op door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden docu-
menten periodiek te agenderen. Het betreft documenten waar Gedeputeerde 
Staten geheimhouding heeft opgelegd, waarna de geheimhouding door uw 
Staten is bekrachtigd.  

 
3. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Conform artikel 25 Provinciewet, zijn Provinciale Staten bevoegd door Gede-
puteerde Staten opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. De rechtsgrond 
voor het opleggen van geheimhouding is artikel 10 van de WOB. Alleen het be-
stuursorgaan dat de geheimhouding heeft opgelegd dan wel bekrachtigd, is 
bevoegd deze ook op te heffen. Doel van de behandeling is invulling te geven 
aan het Statenbesluit van 17 februari 2021 om het opheffen van geheimhou-
ding periodiek aan uw Staten voor te leggen. 
 

4. Verdere behandeling PS 
Nadat uw Staten hebben ingestemd met het opheffen van de geheimhouding 
op de genoemde documenten, zullen deze worden gepubliceerd. Dit vindt 
plaats bij het agendapunt van de PS vergadering waarin de geheimhouding 
op het betreffende document is bekrachtigd. Tevens wordt het document bij 
de vergaderstukken van het betreffende inhoudelijke onderwerp gepubli-
ceerd, indien dit in een PS vergadering is geagendeerd. Dit komt de vindbaar-
heid van deze documenten ten goede en complementeert tevens de archive-
ring.   

 
5. Korte toelichting op voorstel 

Met het Statenbesluit van 17 februari 2021 is de procedure voor het opleggen 
van geheimhouding door Gedeputeerde Staten, bekrachtigen door Provinciale 
Staten en opheffen door Provinciale Staten aangescherpt.  
Een voorstel tot bekrachtigen van geheimhouding door Provinciale Staten 
wordt met een schriftelijk statenvoorstel aan u voorgelegd en het onderwerp 
Geheimhouding is een vast onderdeel van de agenda  van de Statenvergade-
ring geworden. Tevens worden de PS besluiten tot opleggen, bekrachtigen en 
opheffen van geheimhouding in een registratie bijgehouden. 
Deze werkwijze waarborgt een transparante en inzichtelijke besluitvorming 
over geheime stukken die uw Staten worden aangeboden.  

 Provinciale Staten 

20 april 2022 
 

Agendapunt 

 

 

Lelystad 

15 maart 2022   
 

Registratienummer 

2906701 
 

Afdeling/Bureau 

EBES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Routing 
 
  Integrale commissie 
  13 april 2022 

  



St
at

en
vo

or
st

el
 

 
 
 

 Statenvoorstel 
Registratie 

2906701 
Bladnummer 

2 
 

 
 

 

Gedeputeerde Staten hebben op basis van de besluitenlijsten van Provinciale Staten, een ana-
lyse gemaakt van alle besluiten tot en met 2021 binnen de huidige statenperiode, waarbij uw 
Staten de geheimhouding op de aan Provinciale Staten aangeboden documenten hebben be-
krachtigd. Op document niveau is beoordeeld of de geheimhouding kan worden opgeheven en 
zo ja op grond waarvan (bijlage 1). In bijlage 2 is een overzicht opgenomen  van de documenten 
waarop de opgelegde en bekrachtigde geheimhouding naar het oordeel van het college gemoti-
veerd in stand dient te blijven.   
Op enkele documenten in genoemde periode, is door Provinciale Staten de geheimhouding be-
krachtigd en ook weer opgeheven. Ook dit is in de besluitenlijsten van de Staten vastgelegd. 
Deze documenten treft u dan ook niet aan in de overzichten in bijlagen 1 en 2.  

 
6. Beoogd effect 

Met voorliggend statenvoorstel wordt beoogd de geheimhouding op te heffen op documenten 
die het college u in de betreffende periode heeft aangeboden. Het besluit of geheimhouding op 
de betreffende documenten kan worden opgeheven is aan uw Staten.  

 
7. Argumenten 

Op grond van artikel 10 van de WOB, heeft het college in de periode 2018 tot en met 2021 op een 
aantal aan uw Staten voorgelegde documenten geheimhouding opgelegd, die door uw Staten is 
bekrachtigd. Gelet op het uitgangspunt “Openbaar, tenzij..” legt het college u het besluit voor de 
geheimhouding op de in Bijlage 1 genoemde documenten op te heffen. Voor de motivering op 
document niveau wordt verwezen naar de Bijlage 1.  

 
Om Provinciale Staten een volledig overzicht te bieden van de besluiten tot bekrachtiging van 
geheimhouding in genoemde periode, is in Bijlage 2 aangegeven op welke documenten de ge-
heimhouding volgens het college gehandhaafd dient te blijven.  

 
8. Kanttekeningen 

Kanttekening is dat op dit moment de wet Bevorderen integriteit en functioneren decentraal be-
stuur in voorbereiding en in behandeling is bij de Tweede Kamer. Onderdeel hiervan is het ver-
duidelijken en vereenvoudigen van de bestaande wettelijke bepalingen inzake het opleggen en 
opheffen van geheimhouding. In het wetsvoorstel vervalt onder andere de bekrachtiging van de 
door het college opgelegde geheimhouding door Provinciale Staten. De bevoegdheid tot het op-
heffen van geheimhouding op aan haar overgedragen documenten door Provinciale Staten blijft 
bestaan. Een andere voorbeeld van wijziging is het vervallen van de mogelijkheid om individu-
ele statenleden onder geheimhouding te informeren, vanuit het uitgangspunt van gelijkheid in 
de informatiepositie van statenleden.  
 

 
9. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of periode 

ter inzage 

Opheffen geheimhouding  2907567 Bijgevoegd       

Handhaven geheimhouding  2907489 Bijgevoegd       

   

  


