MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 8
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Opheffen geheimhouding dossier Meta
Agendapunt: 6
Onderwerp: Geheimhouding
Nummer Statenvoorstel: n.v.t.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 juli 2022

Constaterende dat:
Het bedrijf Meta heeft aangegeven dat het niet verder zal gaan in de ontwikkeling van het datacenter
in Zeewolde;
Geheimhouding is opgelegd omdat het verstrekken van informatie ingevolge de grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (nu WOO) achterwege blijft:
o voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld (art. 10 lid 1 sub c Wob); o als deze informatie de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen schaadt (art. 10 lid 2 sub b Wob).
Beide beschreven gevallen zijn van toepassing op het project Tulip – datacenter Zeewolde.
Overwegende dat:
Door PS geheimhouding is opgelegd m.b.t. de anterieure overeenkomst, dat door het door Meta
stoppen van dit project er geen noodzaak meer is verdere geheimhouding te betrachten.

□

□

Verzoeken de college /
Dragen het college op (dictum) /
X Spreken uit (dictum)
De geheimhouding zoals 26 januari 2022 bekrachtigd door Provinciale Staten m.b.t. de Anterieure
overeenkomst Tulip (met kenmerk #2884386) en de Mededeling – Anterieure overeenkomst datacenter
Zeewolde (met kenmerk #2881068) op te heffen

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: M.G.J.H. Rooij (50PLUS)

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Fractie Van der Starre

Fractie Van den Berg

Stemverhouding
Totaal
JA21
VVD
PVV
CDA
PvdA
GroenLinks
ChristenUnie
SP
D66
PvdD
SGP
Fractie Van der Starre
DENK
50PLUS
Forum voor Democratie
Fractie Van den Berg
GroenRood
De motie is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 13 juli 2022.
Statengriffier,

Voorzitter voor deze,

mr. A. Kost

J.N. Simonse
Vicevoorzitter

Verworpen

