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Bekrachtiging geheimhouding Maatregelenlijst beheer, onderhoud en investeringen infrastructuur
Gedeputeerde Staten stellen voor
1. Beslispunten

1.

2.

De door Gedeputeerde Staten bij besluit van 30 november 2021 opgelegde geheimhouding op de aan Provinciale Staten overlegde stukken
met de titel: “Maatregelenlijst beheer, onderhoud en vervanging infrastructuur 2022-2026” te bekrachtigen.
De geheimhouding op te leggen voor een bepaalde duur, namelijk t/m
31-12-2026.

2. Doelstelling programmabegroting

De Maatregelenlijst beheer, onderhoud en vervanging infrastructuur 20222026 draagt bij aan de doelen uit paragraaf 6.3 van de programmabegroting:
“De bereikbaarheid van Flevoland is verbeterd t.b.v. het goed kunnen functioneren van onze samenleving”, en
“De kwaliteit van onze wegen is op peil en we hebben maatregelen getroffen
die de (sociale) verkeersveiligheid verbeteren”.

3. Eerdere behandeling
De programmabegroting 2022 en het MBVI 2022 zijn behandeld tijdens de
PS vergadering van 10 november 2021. Op deze vergadering is gevraagd
om inzage in de Maatregelenlijst.
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling

De Maatregelenlijst bevat aanbestedingsgevoelige informatie en is daarom
niet openbaar. Op grond van artikel 25 tweede lid Provinciewet kunnen Gedeputeerde Staten (GS) geheimhouding opleggen op stukken die zij aan PS overleggen. Provinciale Staten (PS) zijn bevoegd te besluiten over de bekrachtiging van de geheimhouding.
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5. Verdere behandeling PS

Na bekrachtiging blijft geheimhouding op de stukken rusten tot en met 31-122026. Gedeputeerde staten zullen na 31-12-2026 naar de staten komen met
een statenvoorstel voor het opheffen van de geheimhouding of gemotiveerd
verlengen daarvan.

6. Korte toelichting op voorstel

De voorstel geeft uitvoering aan vragen die gesteld zijn tijdens de begrotingsbehandeling.

7. Beoogd effect

Met dit voorstel wordt de gevraagde inzage gegeven aan PS.
Het bekrachtigen van de geheimhouding betekent dat door de Statenleden
geen informatie uit de overlegde stukken met derden gedeeld mag worden.
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8. Argumenten

1.

PS hebben gevraagd om inzage in de maatregelenlijst.
GS willen aan deze informatievraag tegemoet komen.
2.1 Er doet zich een uitzonderingsgrond van de Wet openbaarheid van bestuur voor.
In dit geval is van toepassing: artikel 10 van de WOB, lid 2 sub b. De ter beschikking gestelde
informatie bevat aanbestedingsgevoelige informatie.
2.2 Bekrachtiging door Provinciale Staten is nodig om de geheimhouding niet te laten vervallen.
De opgelegde geheimhouding vervalt, tenzij de geheimhouding door Provinciale staten
wordt bekrachtigd (artikel 25 derde lid Provinciewet). Daarbij schrijft de Provinciewet voor
dat dit in de eerstvolgende PS vergadering ná het opleggen van geheimhouding door Gedeputeerde Staten, door Provinciale Staten moet gebeuren.

9. Kanttekeningen

Geheimhouding is noodzakelijk in verband met economische of financiële belangen van de provincie.
De bijlage met de Maatregelenlijst is niet openbaar omdat er bedragen per maatregel en project in
staan, wat gevoelige informatie is i.v.m. aanbestedingsprocedures. Indien PS de verplichting tot geheimhouding niet in de eerstvolgende vergadering bekrachtigen, dan vervalt de geheimhouding.
Uit artikel 25 derde lid Provinciewet volgt dat de geheimhouding vervalt als die niet wordt bekrachtigd door PS in de eerstvolgende vergadering. Door het opleggen van geheimhouding kunnen PS
leden niet met hun achterban over deze informatie spreken.
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