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Aan de P rovinciale Staten van Zeeland

Middels onze brief "Verkoop DELTA Retail door DELTA N.V. (kenmerk 17000800) worden uw Sta
ten, in lijn met de vigerende beleidsnota verbonden partijen, in de gelegenheid gesteld wensen
en bedenkingen kenbaar te maken over ons voorgenomen standpunt t.a.v. het voorstel tot ver
koop van DELTA Retail.
In die brief wordt verwezen naar een vertrouwelijke rapport van het adviesbureau Emendo Capital
B.V. "Presentatie aan aandeelhouders betreffende de overwegingen omtrent voorgenomen ver
koop DELTA Retail d.d. 13 januari 2017" dat onder geheimhouding ter inzage ligt bij de afdeling
Statengriffie.
Middels het voorliggende Statenvoorste l verzoeken wij u de door GS opgelegde voorlopige ge
heimhouding op het, voor leden van Provinciale Staten, ter inzage gelegde rapport van Emendo
Capital te bekrachtigen, o.g.v. artikel 25, lid 3 Provinciewet. De inhoudelijke grondslag voor het
bekrachtigen van de geheimhouding wordt gevormd door art. 10 van de Wet openbaarheid van
bestuur, in het bijzonderde leden 1c (bedrijfsgegevens), 2b (economische of financiële belangen
van de Provincie) en 2g (het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden) .

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ont werp-besluit.
Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris.

Onderwerp: Bekrachtigen geheimhouding rapport Emendo Capital B V, "Overwegingen voorgenomen verkoop
DELTA Retaild.d. 13 januari 2017".

Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 januari 2017, nr. 17000801;
besluiten:
De door GS o.g.v. art. 25 lid 2 Provinciewet opgelegde voorlopige geheimhouding, op het voor leden van PS ter
inzage gelegde rapport van Emendo Capital B.V. "Presentatie aan aandeelhouders betreffende de overwegingen
omtrent voorgenomen verkoop DELTA Retail d.d. 13 januari 2017" te bekrachtigen, o.g.v. artikel 25 Provincie, lid 3
Provinciewet.

