1

Mededeling

*2752957*
Registratienummer
Onderwerp

Informatie ter voorbereiding van de beeldvormende ronde over Batavialand op 7
april 2021

2752957
Datum

9 maart 2021
Afdeling/Bureau

Kern mededeling:

Met deze mededeling wijzen wij u op de mogelijkheid bij de griffie inzage te krijgen in twee niet-openbare stukken over Batavialand: het rapport van de toezichthouder van Batavialand en een rapport van Berenschot. Op de beschikbaarstelling
van deze stukken aan Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten geheimhouding aan Provinciale Staten opgelegd. Deze rapporten dienen als achtergrondinformatie bij de beeldvormende sessie over Batavialand die op 7 april zal plaatsvinden. Naast de hier genoemde stukken ontvangt u spoedig ons (openbaar) Statenvoorstel gericht op de toekomst van Batavialand.
Mededeling:

Mededeling

Op woensdag 7 april vindt er een beeldvormende sessie plaats van Provinciale
Staten over de toekomst van Batavialand. Het eerste deel van de sessie is in beslotenheid en betreft onder andere de financiële situatie van Batavialand. Wij
hadden u graag in alle openheid willen informeren, maar vanwege het bedrijfsgevoelige karakter van de informatie zijn we genoodzaakt om deze procedure met
betrekking tot geheimhouding te volgen. In het eerste deel zal een presentatie
worden gegeven door de toezichthouder van Batavialand. In deze presentatie zal
hij ingaan op de financiële situatie van Batavialand, zijn eigen rapportage omtrent Batavialand en het rapport van Berenschot dat is opgesteld over mogelijke
toekomstscenario’s voor Batavialand. In het tweede deel kan in openbaarheid het
Statenvoorstel beeldvormend worden besproken. Beide rapporten gezamenlijk en
het Statenvoorstel verschaffen naar ons inzicht de informatie die nodig is voor
deze beeldvormende sessie. Dit om, via de oordeelvormende ronde en behandeling in Provinciale Staten, tot een gewogen oordeel te komen over de toekomst
van Batavialand.
Hoewel de presentatie van de toezichthouder in principe voldoende informatie
zal geven, kunnen wij ons voorstellen dat u de achterliggende documentatie ook
wilt inzien. Helaas kunnen wij deze documenten niet verspreiden gezien de bedrijfsgevoelige informatie die deze betreffen. Om u toch de mogelijkheid te geven deze documenten in te zien delen we u mede dat beide rapporten ter inzage
bij de griffie liggen zodat u de rapporten behorende bij de presentaties voorafgaand aan de vergadering kunt inzien.
Inzage onder oplegging van geheimhouding
Op grond van artikel 167, tweede lid van de Provinciewet dienen wij desgevraagd aan (leden van) Provinciale Staten alle gevraagde inlichtingen te verstrekken, tenzij het verstrekken daarvan in strijd is met het openbaar belang. Op
grond van artikel 25 tweede lid Provinciewet kunnen wij daarbij geheimhouding
opleggen. Wij hebben besloten om in dit geval geheimhouding op te leggen op
grond van artikel 10, eerste lid, sub c (vertrouwelijke bedrijfsgegevens), en artikel 10, tweede lid sub g (onevenredige benadeling) van de Wet Openbaarheid van
Bestuur.
In praktische zin kunt u de stukken op afspraak inzien op het provinciehuis. U
kunt daarvoor een afspraak maken met de griffie via de e-mail: griffie@flevoland.nl of telefonisch via 0320-265705. Uit de status geheimhouding vloeit voort
dat u de stukken niet mag kopiëren of meenemen.
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