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Inhoudelijk
Aanleiding

Op 17 december 2019 hebben wij uw Staten per brief (nr. 19435225)
geïnformeerd dat wij in het tweede kwartaal van 2020 naar verwachting een
voorstel zouden voorleggen over het door Van Rheenen Politiek
Onderzoek&Adviesbureau ingediende verzoek om openbaarmaking van
zowel het Plan van Aanpak Thermphos als het zogenaamde Fakton-rapport.

Bevoegdheid

PS (art. 25 provinciewet)

Wat is het voorstel?

1. De opgelegde geheimhouding op zowel het Plan van Aanpak als de
Fakton-Rapportage gedeeltelijk op te heffen conform het voorstel van
GS;
2. De heer Van Rheenen van Van Rheenen Politiek Onderzoeken
Adviesbureau schriftelijk te informeren over het besluit ad1 met
inachtneming van artikel 6 lid 5 van de Wob;
3. VCB en NSP te informeren over het besluit ad1 met in achtneming van
artikel 6 lid 5 van de Wob .
4. De uitvoering van voornoemde besluiten te mandateren aan GS.

Toelichting

-

Op 7 juli 2017 hebben Provinciale Staten besloten om op beide
documenten door GS opgelegde geheimhouding tet bekrachtigen.
Het advies van Samsom, dat op hoofdlijnen de belangrijkste financiële
gegevens omtrent de sanering bevat, is al vanaf medio 2017 openbaar.

Kosten en dekking

n.v.t.

Overige informatie





Resultaat
commissiebehandeling

Op grond van artikel 6 lid 5 van de Wob wordt de daadwerkelijke
openbaarmaking met twee weken opgeschort, zodat VCB een NSP in de
gelegenheid zijn om indien zij dat wensen via een voorlopige voorziening
aan de rechter te vragen de openbaarmaking te verbieden.
Dit houdt in dat bij de behandeling van het statenvoorstel uw Staten niet
in openbaarheid over de inhoud van de geheime stukken kunnen
spreken.
De stukken liggen bij de griffie onder geheimhouding ter inzage.

De commissie vindt het statenvoorstel voldoende onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten en adviseert dit statenvoorstel als
hamerstuk te agenderen.

