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Advies inzake geheimhouding aankoop stikstof 

Datum beeldvorming 
 

8 februari 2023 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Op 14 december heeft PS de motie ‘opheffen 
geheimhouding’ aangenomen waarin een 
artikel 82 commissie werd ingesteld om 
opdracht te geven  voor extern advies over de 
geheimhouding op de stukken ‘Aankoop 
stikstofruimte Bant’. Ook wordt in de motie 
gevraagd om het advies in een beeldvormende 
commissie te bespreken. Middels deze 
agendering wordt daaraan voldaan.  

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Tijdens deze beeldvorming kunnen de 
statenleden vragen stellen aan de advocaat 
over het uitgebrachte advies.  

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

De statenleden krijgen uiterlijk de donderdag 
voorafgaand aan de commissie het advies van 
de advocaat. Pels Rijcken tevens het bureau 
voor zaken van de landsadvocaat is het 
bureau dat is benaderd. De advocaat krijgt 
voorafgaand een de behandeling de beide 
adviezen die eerder werden verstrekt. Zij 
verzoekt omdat zij voorafgaand contact wil 
hebben met BZK (betrokken bij één advies 
terzake) om het contactadres van de provincie 
in het licht van het gevraagde advies. 
Inmiddels heeft de griffie contact gezocht met 
de ambtelijke organisatie (18-1). 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

45 minuten 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

Op 13 juli 2022 is de aankoop van de 
stikstofruimte besproken in een 
interpellatiedebat in de staten. Tijdens deze 
vergadering verwees het college naar 
informatie over deze aankoop welke was 
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opgenomen in de GS besluitenlijst die in de 
kluis lag. Op 7 september is de geheimhouding 
bekrachtigd op de koopovereenkomst 
stikstofruimte die na het zomerreces aan de 
staten is verzonden. Op 14 december 2022 is in 
de Statenvergadering bij het vragenhalfuurtje 
een motie ingediend en aangenomen die leidt 
tot deze beeldvormende bespreking.  

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

Voorafgaand aan de beeldvorming wordt het 
advies van de advocaat beschikbaar gesteld. 
Dit zal gebeuren middels een nazending. 
Vanwege de korte termijn waarbinnen de 
opdracht verstrekt, afgerond en besproken 
dient te worden is het niet mogelijk de 
standaard aanlevertermijnen te volgen. Het 
advies wordt uiterlijk 2 februari ter 
beschikking gesteld. Gekeken wordt of 
voorafgaand al technische vragen kunnen 
worden gesteld over het advies. 
Op voorstel van de commissie artikel 82 wordt 
gelegenheid gegeven voor het stellen van 
technische vragen. De advocaat is bereid 
gevonden die voorafgaand te beantwoorden. 
De griffie komt met een nader voorstel 
hiervoor. 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

De advocaat is beschikbaar en gekeken wordt 
op verzoek van de commissie artikel 82 naar 
haar fysieke aanwezigheid voor het 
beantwoorden van vragen over het gegeven 
advies. Het tijdstip van de beeldvorming wordt 
met de advocaat afgestemd. 
De commissie artikel 82 ziet op dit moment 
geen specifieke rol voor haar weggelegd. Haar 
taak was het bevorderen van een nader advies 
van de advocaat conform de motie. De 
opdracht hiervoor is met de commissie artikel 
82 gewisseld met de advocaat op 18-1.   

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

n.v.t.   

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 

Er is geen vervolg voorzien. Indien de 
statenleden toch naar aanleiding van het 
uitgebrachte advies vervolgacties willen kan 
dat bijvoorbeeld via een motie tijdens de 
Provinciale Statenvergadering van 22 februari. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 
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Advies advocaat  Nagezonden op 2 
februari 

  


