
Bijlage 1 Opheffen geheimhouding 
 
 
Onderwerp/document Datum 

bekrachtiging 
door PS 

Motivering geheimhouding Motivering opheffen 
geheimhouding 

Portefeuille- 
houder 

Mededeling 
Selectieprocedure 
Hyperloop Center 

18-12-2019 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 over dit onderwerp. Bij 
daadwerkelijke subsidiëring 
schrijft de Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening van 
de Europese Commissie voor dat 
op dat moment transparantie 
noodzakelijk is. 

De tender is afgerond en de 
opdracht is aan een anderen partij 
gegund. 

de Reus 

Bijlagen bij 
Statenvoorstel 
Medefinanciering 
aanleg glasvezel 
oostelijk en zuidelijk 
Flevoland 

20-06-2018 In casu is de in artikel 10, tweede 
lid sub b van de WOB genoemde 
uitzonderingsgrond van 
toepassing. Deze luidt: 'Het 
verstrekken van informatie 
ingevolge deze wet blijft 
achterwege voor zover de 
financiële belangen van de 
provincie in het geding zijn'. Voor 
een maximaal uitvoerbare 
marktwerking is het wenselijk dat 
de door de provincie 
gereserveerde middelen niet 
bekend worden gemaakt. 

Geheimhouding kan worden 
opgeheven aangezien de markt 
zelfstandig de aanleg van glasvezel 
heeft opgepakt . Daarbij heeft de 
marktpartij aangegeven geen 
gebruik te willen maken van enige 
(financiële) ondersteuning. 
Bovendien is project nagenoeg 
afgerond 

Fackeldey 



Bijlagen bij 
mededeling Onderzoek 
toekomst regiotaxi 
Flevoland 

19-12-2018 De rechtsgrond voor de 
geheimhouding van het 
onderzoeksrapport ligt in de WOB, 
hoofdstuk V, 
Uitzonderingsgronden en 
beperkingen, artikel 10, lid 2. 
onder g. - het voorkomen van 
onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken 
natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van 
derden. Dit alles in verband met 
de publicatie van de 
aanbestedingsdocumenten van 
Regiotaxi Flevoland. 

De publicatie van de 
aanbestedingsstukken heeft 
inmiddels plaatsgevonden en de 
aanbesteding heeft 
plaatsgevonden. 

de Reus 

Mededeling Project 
Tulip 

27-05-2020 De uitzonderingsgrond van artikel 
10, tweede lid sub g van de WOB 
was van toepassing. 
De plannen voor de vestiging van 
het datacenter waren erg pril en 
onzeker. Wegens de 
concurrentiepositie van het bedrijf 
zijn alle stappen in de verkennings- 
en voorbereidingsfase onder 
geheimhouding geplaatst.  
 

Inmiddels is het bestemmingsplan 
vastgesteld, het bedrijf heeft zijn 
naam geopenbaard en er worden 
ontwerpbesluiten voor 
vergunningen voorbereid, waardoor 
steeds meer informatie op 
natuurlijke wijze openbaar wordt 
gemaakt. 
 

Appelman 

 


