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Inhoudelijk
Aanleiding

Het bestuursakkoord inzake de compensatie voor de Marinierskazerne is op
26 juni 2020 namens de Zeeuwse overheden ondertekend. Er is nu geen
reden meer om nog langer geheimhouding op te leggen ten aanzien van de
juridische analyse van de positie van de Zeeuwse overheden of het rapport
over de economische effecten van de Marinierskazerne.

Bevoegdheid en rollen

Op grond van artikel 25, vierde lid van de Provinciewet zijn provinciale staten
als enige bevoegd de geheimhouding op te heffen ten aanzien van aan haar
overgelegde stukken waar zij de geheimhouding op hebben bekrachtigd.

Wat is het voorstel?

De eerder bekrachtigde geheimhouding op de documenten van Justion en
Ecorys inzake de marinierskazerne op te heffen.

Toelichting

Concreet wordt u voorgesteld om de geheimhouding op te heffen die u heeft
bekrachtigd op de volgende stukken die GS aan u heeft overgelegd:
1. Memo over juridische analyse inzake strategie compensatie
Marinierskazerne
geheimhouding bekrachtigd door PS d.d. 13 maart 2020
2. Vervolg-memo MARKAZ over partij posities van Zeeuwse partijen
geheimhouding bekrachtigd door PS d.d. 24 april 2020
3. Ecorys rapport Impact Marinierskazerne Vlissingen 2018
geheimhouding bekrachtigd door PS d.d. 29 mei 2020
Op 17 juni 2020 is het Ecorys rapport “Schadeberekening Marinierskazerne”
onder geheimhouding ter inzage voor u gelegd bij de statengriffie. Wanneer u
de door GS op dit stuk opgelegde geheimhouding niet bekrachtigd, vervalt
deze van rechtswege op grond van artikel 25, derde lid van de Provinciewet.
Indien u ook dit stuk openbaar wil laten zijn, wordt u geadviseerd om het
statenvoorstel niet instemming te brengen dan wel niet in te stemmen met
het statenvoorstel waarmee de geheimhouding op dit stuk wordt bekrachtigd
(zie agendapunt 8.1.1 van deze PS vergadering).

Kosten en dekking

n.v.t.

Inhoudelijk
Overige informatie

Om het debat over het compensatiepakket Marinierskazerne vrijelijk te
kunnen voeren wordt u geadviseerd eerst te stemmen over het opheffen van
de geheimhouding.

Resultaat na commissiebehandeling

n.v.t.

