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  *2880460* 

 
Onderwerp 
Bekrachtigen geheimhouding stukken MIRT Onderzoek Amsterdam Bay Area: 
maatschappelijke kosten baten analyse en bereikbaarheidsonderzoek  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. De door Gedeputeerde Staten bij besluit van 9 december 2021 opgelegde 
geheimhouding op de aan Provinciale Staten overlegde stukken te be-
krachtigen met de titels: 
-> maatschappelijke kosten baten analyse Amsterdam Bay Area, e-docs 
nummer 2880611  
-> bereikbaarheidsonderzoek, e-docs nummer 2880825  

2. De geheimhouding op te leggen tot en met 1 mei 2022.  
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Er is in dit geval geen direct verband tussen dit voorstel en de programmabe-
groting. 

 
3. Eerdere behandeling  

Op 17 november jl. heeft een beeldvormende sessie plaatsgevonden in de PS 
commissie EMS over het MIRT onderzoek Amsterdam Bay Area (‘ABA’).  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Op grond van artikel 25 tweede lid Provinciewet kunnen Gedeputeerde Staten 
(GS) geheimhouding opleggen op stukken die zij aan PS overleggen. Provinci-
ale Staten (PS) zijn bevoegd te besluiten over de bekrachtiging van de ge-
heimhouding. Indien PS de verplichting tot geheimhouding niet in de eerst-
volgende vergadering bekrachtigen, dan vervalt de geheimhouding. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Na bekrachtiging blijft geheimhouding op de stukken rusten tot en met 1 mei 
2022. De reden voor de ter inzage legging is dat het college van BenW heeft 
besloten bovengenoemde stukken naar de gemeenteraad van Almere te stu-
ren. Aangezien een aantal gemeenteraadsleden in Almere ook PS lid is, ont-
staat er een ongelijkheid in de informatiepositie van PS leden (zij die ook ge-
meenteraadslid zijn t.o.v. zij die dat niet zijn). GS vindt dat ongewenst en 
heeft daarom besloten aan alle PS leden de mogelijkheid te geven de stukken 
in te zien. Op 9 december is er een gemeenteraadsvergadering in Almere waar 
de stukken worden besproken. De geheimhouding vervalt op een nader door 
GS te bepalen datum.   

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Het is niet gangbaar stukken te overleggen gedurende een MIRT onderzoek 
als er nog geen bestuurlijke besluitvorming over heeft plaatsgevonden. De 
bestuurlijke besluitvorming over het MIRT onderzoek ABA vindt, naar ver-
wachting, plaats tijdens het Bestuurlijke Overleg MIRT in het voorjaar van 
2022 (exacte datum nog niet bekend). 
Het betreft een selectie van de rapporten die in het kader van het MIRT on-
derzoek ABA worden opgesteld. Zo is de eindrapportage van het MIRT onder-
zoek nog niet beschikbaar. 
Na bestuurlijke besluitvorming in het BO MIRT worden alle stukken van het 
MIRT onderzoek ABA openbaar en aan u ter beschikking gesteld.  
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7. Beoogd effect 

Het bekrachtigen van de geheimhouding. Dit betekent dat door de Statenleden geen informatie 
uit de overlegde stukken met derden gedeeld mag worden. 

 
8. Argumenten 

1.1 Er doet zich een uitzonderingsgrond van de Wet openbaarheid van bestuur voor. 
In dit geval is van toepassing: artikel 10 van de WOB, 
 lid 1 sub c (bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechts-

personen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld); en  
 lid 2 sub b (de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechte-

lijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen).  
 
De bijlage maatschappelijke kosten batenanalyse bevat financiële informatie over grondwaar-
den in Almere van het Rijksvastgoedbedrijf en van de gemeente Almere.  
 
Daarnaast betreft het eindversies van rapporten (ook het bereikbaarheidsonderzoek) die amb-
telijk nog niet definitief zijn besproken, laat staan waar bestuurlijk over is besloten. Ook zijn 
niet alle bij het MIRT onderzoek ABA betrokken partijen het eens met alle conclusies die in de 
rapporten is vervat. Informatieverstrekking aan derden zou besluitvorming ernstig kunnen frus-
treren. Sterker nog, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze waarschuwing al 
afgegeven. 

 
1.2 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 Gede-
puteerde Staten, door Provinciale Staten moet gebeuren. 

 
9. Kanttekeningen 
-   Uit artikel 25 derde lid Provinciewet volgt dat de geheimhouding vervalt als die niet wordt be-
krachtigd door uw Staten in de eerstvolgende vergadering. Indien er geen geheimhouding wordt 
bekrachtigd komt financiële informatie mogelijk in handen van partijen waarvan we dit niet willen 
(bijv. vastgoedpartijen) en wordt een goede afronding van het MIRT onderzoek ABA zeer lastig.  
-  Door het opleggen van geheimhouding kunt u niet met uw achterban over deze informatie spre-
ken.  

 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of periode 

ter inzage 

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 2880611 Tot nader order ter in-

zage 

Bereikbaarheidsonderzoek 2880825 Tot nader order ter in-

zage       

  


