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Ter bespreking 
Vanwege de korte termijn om uitvoering te geven aan de motie ‘opheffen 
geheimhouding’ van 14 december 2022 wordt middels deze memo verzocht om 
een nazending.  
 
Te nemen besluit: 

1. Akkoord te gaan met een nazending (het advies van de advocaat Pels 
Rijcken) uiterlijk 2 februari voor de commissie RND van 8 februari.  

2. Akkoord te gaan met (eventuele) digitale aanwezigheid van de advocaat 
van Pels Rijcken in de commissie RND van 8 februari.  

 
Motie 
Op 14 december hebben de staten de motie ‘opheffen geheimhouding’ 
aangenomen. Het dictum van de motie luidt: 
 
• De landsadvocaat in te schakelen, en deze opdracht te verlenen om  

o uit te zoeken in hoeverre geheimhouding is opgelegd op de 
kabinetsbesluitenlijst van 5 juli 2022 (aankoopovereenkomst 
stikstofemissieruimte) voorafgaand aan de bekrachtiging van de 
geheimhouding op het stuk ‘Koopovereenkomst stikstofemissieruimte 
Oosterringweg 47 in Bant' door PS op 7 september 2022  
o uit te zoeken hoe geheimhouding alsnog opgeheven of opgelegd kan 
worden  
o verslag van de uitwerking hiervan terug te rapporteren in een 
beeldvormende RND sessie voor het einde van de huidige statenperiode. 

 • Een commissie in te stellen conform artikel 82 van de provinciewet, met als doel 
namens de staten deze opdracht te laten formuleren en hierover terug te 
rapporteren in de commissie RND.  
• In deze artikel 82 commissie de volgende 5 staten-/burgerleden te benoemen: 
De heer Beenen (JA21), de heer Ismaili Alaoui (GroenRood), de heer van Slooten 
(CDA), mevrouw Müller (VVD), de heer Boutkan (PVV). 
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• Het onderzoeksbudget voor PS voor de dekking van de kosten van de 
landsadvocaat ter beschikking te stellen. 
• Als PS zich te conformeren aan de uitspraak van de landsadvocaat in deze. 
 
Proces 
Op 18 januari komt de artikel 82 commissie voor het eerst bij elkaar samen met de 
landsadvocaat. In deze vergadering wordt beoogd de opdracht aan de advocaat te 
verstrekken. Om deze voldoende de tijd te geven om een volledig advies uit te 
brengen wordt voorgesteld de uiterlijke aanlevertermijn vast te stellen  op 1 
februari.  
Dit betekent een nazending voor de commissie ten opzichte van de normale 
publicatiedatum van 26 februari.  
 
Ook heeft de advocaat aangegeven op deze korte termijn wellicht niet overal 
fysiek bij aanwezig te kunnen zijn. Indien het niet mogelijk is om fysiek aan te 
sluiten bij de commissie RND van 8 februari is er de mogelijkheid om digitaal aan 
te sluiten, zodat de statenleden toch vragen aan Pels Rijcken kunnen stellen over 
het gegeven advies.  
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