
Bijlage 2  Handhaven geheimhouding 
 
 
Onderwerp/document Datum 

bekrachtiging 
door PS 

Motivering geheimhouding Motivering handhaven geheimhouding Portefeuillehouder 

Bijlagen bij 
mededeling: 
Realisatieovereenkomst 
Nieuwe Natuur - project 
Urkerveld 
 
Bijlagen bij 
mededeling: 
Fasedocument en de 
businesscase van het 
Nieuwe Natuurproject 
Eemvallei-Zuid 
 
Bijlagen bij 
mededeling: 
Realisatieovereenkomst 
Nieuwe Natuur Project 
Gouden Randen langs 
de Pampushout 
 
Bijlagen bij mededeling 
Nieuwe Natuur 
projecten Schokland en 
Noorderwold-Eemvallei 

21-02-2018 
20-03-2018 
18-04-2018 
11-07-2018 

Aanbestedingsgevoelige 
informatie. 

Geheimhouding is opgelegd tot na afronding 
van de projecten omdat bij de stukken een 
businesscase zit met aanbestedingsgevoelige 
informatie, die gebruikt kan worden in 
onderhandelingen met anderen. Genoemde 
projecten binnen het pNN zijn op dit moment 
nog niet gerealiseerd. Daarbij hebben de 
projectleiders (Flevo-landschap, 
Staatsbosbeheer) nadrukkelijk verzocht om 
geheimhouding. 

Hofstra 

Bijlagen bij 
Statenvoorstel: 
Aangepast 
investeringsvoorstel 
MSNF 

14-11-2018 Op basis van artikel 10 lid 2 
sub b en sub c van de WOB 
geheim. De businesscase en 
andere financiële Informatie 
in de bijlagen bevatten 
marktgevoelige informatie en 
dienen geheim te blijven. 

Het werk moet nog aanbesteed en 
gerealiseerd worden. Pas na afronding, bij 
overdracht aan de afnemers, kan de 
geheimhouding worden opgeheven. 

Appelman 



Indien deze informatie 
openbaar zou zijn, zouden 
partijen bij aanbesteding deze 
informatie kunnen gebruiken 
voor hun bieding. Dit is niet 
wenselijk. De informatie In de 
bijlagen met betrekking tot 
het investeringskrediet en 
bedragen en passages die te 
maken hebben met de 
erfpachtopbrengsten dienen 
geheim te blijven tot na 
overdracht van het werk door 
de provincie. 

Statenvoorstel 
Versterking 
vestigingsklimaat 
Noordelijk Flevoland 

27-02-2019 De relatieve 
weigeringsgronden (artikel 10, 
tweede lid, sub b. van de 
WOB) is van toepassing. 
Openbaar maken kan  
nadelige gevolgen hebben 
voor de positie van Flevoland 
in het bidproces. Dit belang 
weegt op dit moment in een 
belangenafweging zwaarder 
dan het openbaar maken van 
de informatie uit deze nota. 
Bij daadwerkelijke 
subsidiëring schrijft de 
Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening 
van de Europese Commissie 
voor dat op dat moment 
transparantie noodzakelijk is. 

Openbaarmaking volgt pas in geval de 
subsidie wordt verstrekt. Dit is nog niet aan 
de orde. 

Appelman 

Mededeling MSNF 26-05-2021 Artikel 10 van de WOB, tweede 
lid sub g (onevenredige 
benadeling). Wanneer deze 
informatie openbaar wordt 

De procedure bij de Raad van State loopt. 
Geheimhouding kan worden opgeheven 
wanneer het inpassingplan onherroepelijk is 
geworden of is vernietigd 

Appelman 



kunnen (derden) 
belanghebbenden in 
bezwaar/beroepsprocedures 
die aangespannen kunnen 
worden, hiermee hun 
voordeel doen. De vorige keer 
dat het inpassingsplan voor 
de MSNF is vastgesteld heeft 
dit geleid tot een procedure 
bij de Raad van State waarna 
het vastgestelde 
inpassingsplan is vernietigd. 
De geheimhouding geldt 
derhalve tot het inpassingplan 
onherroepelijk is geworden of 
is vernietigd. 

Mededeling Bemesten 21-10-2020 De GS-en hebben 
geheimhouding opgelegd aan 
PS en op de bijbehorende 
stukken vanwege lopende 
juridische procedures rond 
handhavingsverzoeken. De 
redeneerlijn is juridisch 
robuust, maar niet met 
zekerheid 100% waterdicht.  
De uitzonderingsgrond  
artikel 11.1 uit de WOB is van 
toepassing. 
 

Deze reden is nog altijd geldig. Het bemesten 
dossier en de bijbehorende rechtszaken 
lopen nog steeds. 
 

Hofstra 

Bijlagen bij 
mededeling: Voortgang 
ontwikkelingen Keolis 
 
Bijlagen bij 
mededeling: Andere 
informatie Keolis 
 

24-06-2020 
02-09-2020 

Aanbestedingsgevoelige 
informatie. 

Op de stukken inzake Keolis (met 
uitzondering van het openbare deel van de 
door Keolis ingediende zienswijze tegen de 
voorgenomen intrekking) moet de 
geheimhouding blijven berusten i.v.m. 
onevenredige benadeling van Keolis en 
betrokken bedrijven. Verder loopt op dit 
moment de nieuwe aanbestedingsprocedure 

de Reus 



Bijlagen bij 
mededeling: Voortgang 
dossier Keolis 
 
Bijlagen bij de 
mededeling: Definitieve 
intrekking concessie 
IJssel-Vecht 
 

en gelet hierop is het ook niet wenselijk om 
documenten openbaar te maken. 
Als PS tot openbaarmaking van de stukken 
over zouden willen gaan, dan moeten zij 
daarover eerst een zienswijze van Keolis 
inwinnen. 
 

Mededeling: 
Notitie gevolgen uitstel 
opening Lelystad 
Airport naar november 
2021 

02-09-2020 De informatie in de notitie is 
geheim in verband met 
mogelijke toekomstige 
gesprekken met het Rijk over 
Lelystad Airport. 

De notitie bij de mededeling bevat 
vertrouwelijke informatie met het oog op 
eventuele toekomstige gesprekken met het 
Rijk over Lelystad Airport.  
Het openbaar maken van de notitie heeft 
mogelijk nadelige gevolgen voor de provincie 
bij eventuele toekomstige gesprekken met 
het Rijk over Lelystad Airport. 
 

de Reus 

Maatregelenlijst 
beheer, onderhoud en 
investeringen 
infrastructuur 

08-12-2021 De maatregelenlijst bevat 
aanbestedingsgevoelige 
informatie. Geheimhouding is 
opgelegd op grond van artikel 
10 van de WOB, lid 2 sub b.  

De door PS bekrachtigde geheimhouding 
geldt voor bepaalde duur, namelijk tot en 
met 31-12-2026. Na deze datum zullen PS een 
voorstel tot opheffen dan wel gemotiveerd 
verlengen worden voorgelegd.  

de Reus 

Mededeling en 
Toezichtsplan OVP 
 
 

08-12-2021 Geheimhouding is opgelegd 
op grond van artikel 10 van de 
WOB, tweede lid sub g 
(onevenredige benadeling). 

De door PS bekrachtigde geheimhouding 
geldt voor bepaalde duur, namelijk 
gedurende de periode dat de OFGV de 
toezichthoudende taak voor de provincie 
uitvoert.  

Rijsberman 

 


