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Inhoudelijk
Aanleiding

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op 12 februari
heeft gedeputeerde De Reu toegezegd dat schriftelijke informatie
onder geheimhouding ter inzage gelegd zou worden voor
statenleden.

Bevoegdheid

PS dienen de door GS opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

Wat is het voorstel?

Bekrachtigen van de door GS opgelegde geheimhouding

Toelichting

Op grond van art. 25, lid 2, Provinciewet kan GS geheimhouding
opleggen aan PS ten aanzien van stukken die zij aan PS
overleggen. Om de geheimhouding in stand te houden, dienen
provinciale staten deze in hun eerstvolgende vergadering te
bekrachtigen (art. 25, lid 3, Provinciewet).

Kosten en dekking

-

Overige informatie

Niet alle informatie in de ter inzage gelegde stukken valt onder de
geheimhoudingsbesluiten. Daarom is een tweede versie, met daarin
de geheime tekstdelen onleesbaar gemaakt, openbaar gemaakt. Zie
hiervoor de brief van GS met kenmerk 160026247.
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Middelburg,

16 februari 2016

Geachte voorzitter,
Hierbij zenden wij u het statenvoorstel Geheimhouding en ter inzage leggen van achterliggende
Stukken Informatiebijeenkomst Waterdunen van 12 februari jl.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten,

/

drs. J.I\oi7r Polman, voorzitter

\r
A.W. Smit, secretaris
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VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:
Op 12 februari jl. heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor leden van Provinciale
Staten. Tijdens deze bijeenkomst is Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken in
het project Waterdunen. Tijdens deze bijeenkomst is toegezegd de achtergrondinformatie voor
de leden van de Provinciale Staten ter inzage te leggen bij de statengriffie. Deze stukken, waarop
deels geheimhouding is opgelegd, worden hierbij aangeboden.

Wat willen we bereiken?
PS informeren over de ter inzage legging van de achtergronddocumenten zoals vrijdag 12 febru¬
ari jl. toegezegd in de informatiebijeenkomst Waterdunen. Een deel van die informatie is vertrou¬
welijk. Bepaalde stukken (bijlage 4 accountantsverslag en 6 verschilanalyse GREX) bevatten in¬
formatie die van invloed kan zijn op de onderhandelingspositie ten opzichte van de stakeholders.
Ook bevatten deze stukken informatie die voorkennis op zou kunnen leveren over toekomstige
aanbestedingen. Daarnaast wordt in de rapportages een derde partij, zijnde een opdrachtnemer
van de Provincie Zeeland, genoemd. Bekendmaking van de naam van die partij zou de belangen
van die partij onevenredig kunnen schaden.
In verband met bovenstaand hebben wij ex artikel 25 lid 2 van de Provinciewet in samenhang
met artikel 10, tweede lid, sub b. en g. van de Wob besloten om geheimhouding op te leggen op
een onderdeel van de bijgevoegde stukken (bijlage 4 en 6).
Wij verzoeken u de betreffende stukken, met inachtneming van de door ons opgelegde geheim¬
houding, voor de statenleden ter inzage te leggen bij de statengriffie. Tevens verzoeken wij u de
geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Provinciewet.

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Provinciale Staten wordt zo volledig mogelijk geïnformeerd over de voortgang van het project.
Ook ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan het niet gewenst is dat deze openbaar
wordt gemaakt.
Wat doen we daarvoor?
Om PS goed te informeren ontvangt zij ieder kwartaal een rapportage over de technische en
financiële voortgang van het project. Dit wordt gedaan aan de hand van de kwartaalrapportages
die het projectteam Waterdunen opmaakt.

Onderwerp:
eggen van achterliggende stukken Informatiebijeenkomst Waterdunen van
Geheimhouding en ter inzage leggen
12 februari ji.
12
jl.

Wat mag
mag het kosten?
Niet van toepassing.

inhuur: geraamd
(kostensoort))
geraamd op (kostensoort
Financiële consequenties externe inhuur:
Niet van toepassing.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
Hoogachtend,
Hoogachtend
Gedeputeerde Staten,
Drs. J.M.M.
].M.M. Polman, voorzitter,
Drs.

A.W. Smit, secretaris.
Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 februari 2016, nr.; 16002648
besluiten :
De geheimhouding te bekrachtigen die Gedeputeerde Staten hebben opgelegd voor delen van de bijlage 4 en 6
van de achtergrondinformatie bijeenkomst Waterdunen 12 februari jl. en deze ter inzage te leggen bij de
statengriffie.
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