Provinciale Staten
Financiële consequenties externe inhuur:
Kostensoort:
-- -Bedrag:
€ 0,00
Financiële consequenties opdracht/uitbesteding:
Kostensoort:
-- -Bedrag:
€
Gedeputeerde
belast met
behandeling:
dhr. Drs. J. de Bat - Perkpolder

Onderwerp:

Vergadering PS:
Nr:
Agenda nr:
Vergadering GS:
Nr:

20 mei 2022
145433
19 april 2022
141572

Wob-verzoek “Planontwikkeling Perkpolder“ - Gedeputeerde Staten

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:
De provincie heeft een Wob verzoek ontvangen over het project Perkpolder.
Daarbij zijn ook een aantal documenten opgevraagd, waarop Provinciale Staten in het
verleden geheimhouding hebben opgelegd.
Op dit moment kunnen die stukken nog niet openbaar worden gemaakt, omdat het project
Perkpolder nog niet is afgerond.

Wat willen we bereiken?

statenstukken

De provincie heeft een Wob verzoek ontvangen over het project Perkpolder.
Daarbij zijn ook een aantal documenten opgevraagd, waarop Provinciale Staten in het
verleden geheimhouding hebben opgelegd.
Het zijn daarom ook de Staten die moeten besluiten over een eventuele opheffing of
voortzetting van de geheimhouding.
De gemeente Hulst is druk bezig met het project Perkpolder. De uitvoering moet binnenkort
starten. Dat betekent dat we op dit moment nog helemaal aan het begin staan, wat betreft de
daadwerkelijke uitvoering van het project. Openbaarmaking van documenten waar door u
geheimhouding is opgelegd, kan een negatieve invloed hebben op het project en daarmee
ook op de belangen van de Provincie.
Perkpolder Beheer BV heeft laten weten dat openbaarmaking hun onderhandelingspositie
aanzienlijk zou verslechteren en op die manier een negatieve invloed heeft op de belangen
van Perkpolder Beheer BV. De voorbereiding en ontwikkeling van de gebiedsontwikkeling
Perkpolder lopen immers nog en indien er onverhoopt nieuwe contractpartijen voor de
realisatie moeten worden gezocht zou hun onderhandelingspositie volledig ondermijnd zijn.
Zij dringen er daarom zeer nadrukkelijk op aan deze stukken niet openbaar te maken en
beroepen zich daarbij op artikel 10 lid 1 onder c (bedrijfs- en fabricagegegevens)
Van de gemeente is bekend dat zij hetzelfde standpunt hebben en van mening zijn dat ook
artikel 10 lid 2 onder b (de financiële of economische belangen van een bestuursorgaan) en
artikel 10 lid 2 onder g (het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij
de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van
derden)van toepassing zijn.
Gelet op de door de provincie afgegeven garantie aan de gemeente Hulst voor financiële
tekorten op het project Perkpolder, betekent dit dat ook de financiële belangen van de
provincie direct geraakt worden.

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?

PS hebben de eerder opgelegde geheimhouding niet opgeheven.
Mochten de Staten toch besluiten om stukken openbaar te maken waarvan wordt
geadviseerd dat niet te doen, dan dient aan de gemeente Hulst en Perkpolder Beheer BV de
gelegenheid te worden geboden om hun bezwaar kenbaar te maken (conform artikel 4.8 van
de Awb).
Voor die tijd kan het stuk ook niet openbaar worden gemaakt.

Wat doen we daarvoor?
--

Wat zijn de klimaateffecten?
--

Wat mag het kosten?
--

Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op -- (kostensoort --)
--

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
Onderwerp:
Wob-verzoek “Planontwikkeling Perkpolder“ - Gedeputeerde Staten

Ontwerpbesluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 april 2022, nr. 141572;
besluiten:
De volgende besluiten tot het opleggen van geheimhouding niet in te trekken:
 7 juli 2017 DIO-151, brief ‘stand van zaken Perkpolder’ over het uittreden van de
provincie
 15 april 2016 BLD-044, bijlage ‘financieringsovereenkomst’
 21 april 2017 DIO-133, presentaties gehouden op 19 april 2017

