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Bekrachtigen geheimhouding op ter inzage gelegde
geheime stukken inzake de GREX Waterdunen 2018 VOORSTEL
en Garantstelling NPW/Groenfonds

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

statenstukken
statenstukken

Samenvatting:
Om te voorkomen dat van rechtswege de door GS opgelegde voorlopige geheimhouding
vervalt op stukken die onder geheimhouding voor PS ter inzage zijn gelegd, is een
Statenbesluit tot bekrachtiging nodig.
Wat willen we bereiken?
Wij willen bereiken dat PS over alle noodzakelijke informatie beschikt voor het uitvoering van
hun kaderstellende en controlerende rol.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Als Provinciale Staten kennis heeft kunnen nemen van de informatie die voor hen ter inzage is
gelegd op de Statengriffie.
Wat doen we daarvoor?
GS hebben bij de voorstellen 'GREX 2018 Waterdunen' en 'Garantstelling NPW/Groenfonds'
verschillende bijlagen onder geheimhouding ter inzage gelegd voor Provinciale Staten. Het
betreft hier:
Grex Waterdunen 2018
- bijlage 3 a en b 'onderbouwing van de GREX 2018, groen en rood'
- bijlage 4 'Het verschillenoverzicht tussen GREX 2017 en GREX 2018'
Garantstelling NPW/Groenfonds
- Concept "overeenkomst projectrekening gronden landbouwflankerend beleid - fase II tussen
Provincie Zeeland en Stichting Groenfonds"
De bijlagen bevatten informatie die bij openbaarmaking van invloed kan zijn op nog te houden
aanbestedingen en daarmee de financiële belangen van de provincie onevenredig kunnen
schaden. Deze informatie valt daarmee onder de uitzonderingsgronden van de Wet
openbaarheid van bestuur, te weten de economische of financiële belangen van de Provincie
(Artikel 10, Lid 2, sub b van de Wob), en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan
wel van derden (Artikel 10, lid 2, sub g Wob).
Op basis van deze uitzonderingsgronden hebben GS voorlopige geheimhouding opgelegd, en
vragen PS dit nu middels Statenbesluit in de eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.

Onderwerp:

Wat mag het kosten?
n.v.t.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.
Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017, nr.17024697;
besluiten:
o.g.v. artikel 25, lid 3 Provinciewet en met als motivering de uitzonderingsgronden
v a n a rtikel 10, Lid 2, sub b en artikel 10, lid 2, sub g va n d e W e t o p e n b a a r h e i d v a n b e s t u u r , d e
geheimhouding te bekrachtigen op de volgende bijlagen:
- bijlage 3 a en b 'onderbouwing van de GREX 2018, groen en rood'
- bijlage 4 'Het verschillenoverzicht tussen GREX 2017 en GREX 2018'
- Concept "overeenkomst projectrekening gronden landbouwflankerend beleid - fase II
tussen Provincie Zeeland en Stichting Groenfonds"

