
Provincie Flevoland

Zie de beantwoording van vraag 3.

Ja, sinds 2014 hebben Provinciale Staten op documenten in 20 dossiers de geheimhouding 
bekrachtigd waarvan de geheimhouding nog niet is opgeheven.

Het college verwacht in het Ie kwartaal 2020 een voorstel aan Provinciale Staten voor te 
kunnen leggen.

Zolang het orgaan dat geheimhouding opgelegd of bekrachtigd heeft, de geheimhouding niet 
heeft opgeheven, geldt de verplichting tot geheimhouding voor allen die kennis van de 
inhoud van de stukken kunnen nemen. Als geheimhouding wat langere tijd geleden is 
opgelegd en bekrachtigd, houdt dat niet in dat geheimhouding niet meer van kracht of 
actueel is. Het college vindt het wel van belang dat periodiek expliciet de afweging moet 
worden gemaakt of de gronden voor het opleggen van geheimhouding nog steeds van 
toepassing zijn. Het principe is: openbaar, tenzij... Het college is dan ook voornemens om 
voor de documenten vanaf 2014 na te gaan of geheimhouding kan worden opgeheven en 
Provinciale Staten daarvoor voorstellen voor te leggen. Voor zover het collége bekend is, 
heeft het niet opheffen van geheimhouding niet tot problemen geleid voor Statenleden.

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van 5OPLUS over geheimhouding ingediend op 15 
november 2019, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals 
vastgesteld op 10 december 2019 (2521298).

Ja, er zijn documenten waarvan de geheimhouding nog niet is opgeheven. Het college van 
GS heeft een inventarisatie laten maken van de documenten waarop het college 
geheimhouding heeft opgelegd en waarvan geheimhouding is bekrachtigd door Provinciale 
Staten, in de periode vanaf 2014.

5. Wat is het college van plan om deze formeel nooit opgeheven geheimhoudingen als nog op 
te heffen?

6. Binnen welk tijdsbestek denkt het college met een voorstel richting de Provinciale Staten 
te komen zodat deze zogenaamde “spook" geheimhoudingen opgeheven kunnen worden?

2. Kan het college aangeven of er geheimhoudingen zijn die bekrachtigd zijn en waarvan de 
geheimhouding d.m.v. een staten besluit nooit is opgeheven?

4. Kan het college aangeven hoeveel dossiers er nog formeel onder de bekrachtigde 
geheimhouding vallen omdat de bekrachtigingen nooit opgeheven is door Provinciale 
Staten?

1. Bent u het met 50PLUS eens dat bekrachtigde geheimhouding van stukken deze 
geheimhouding alleen kan worden opgeheven door een formeel besluit van Provinciale 
Staten?

3. Is het college het met 50PLUS eens dat nooit opgeheven geheimhoudingen tot mogelijke 
problemen zouden kunnen lijden wanneer, ook naar een veel langere tijd na de 
bekrachtiging van geheimhouding, er door zowel staten leden als voor oud staten leden 
wanneer er over deze “oude" dossiers gesproken wordt ?

Ja, als het college van GS stukken onder oplegging van geheimhouding aan Provinciale Staten 
overlegt en Provinciale Staten de geheimhouding bekrachtigen, dan is het aan Provinciale 
Staten om de geheimhouding op te heffen. Het orgaan dat de geheimhouding oplégt of 
bekrachtigt, heft de geheimhouding op (artikel 25 lid 4 Provinciewet).




