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Geheimhouding Warmtedossier

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen;

Ovenregende dat:

-

Dat er èen groot aantal documenten geheim zijn verklaard in het Warmtedossier;
Dat er nu al te snel door GS hele stukken in het Warmtedossier blijvend geheim worden verklaard;
Dat er in de eerst komende Staten vergadering de geheimhouding wel of niet bekrachtigd dient te
worden;

-

Dat PS begrijpen dat in de huidige geheime stukken een mix van eventuele openbare en geheim te
houden informatie staat;

-

Dat PS en GS hebben uitgesproken graag openbaar te maken wat kan;

Vezoekt het college van GS om:

-

Alle geheime documenten in het Warmtedossier te filteren op wat openbaar kan en wat echt
geheim moet blijven. En dit laatste met toelichting waarom.
Wij vragen dit uiterlijkJlimi2O 19 aan de Staten terug te rapporteren.

\
en gaan over tot de orde van de dag!

Toelichting
De kans op lekken neemt met de dag toe. Partner in dit dossier is de stad Rotterdam.
lnmiddels verschijnt er steeds meer inhoudelijke informatie over dit dossier daar in de pers.
Daamaast dient door GS met uiterste voozichtigheid en zorgvuldigheid met geheimhouding om te worden
gegaan, om de inwoners van onze provincie niet te beperken in hun zicht op de gang van zaken in onze
provincie.
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