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Bekrachtiging geheimhouding

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel
Het college van Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten om bekrachtiging van de
geheimhouding die Gedeputeerde Staten hebben opgelegd op de bijlagen bij het Statenvoorstel
PZH-201 8-67 4435809 Bestuursovereenkomst LoO.

Inhoud
De provincie houdt samen met de gemeente Rotterdam, verder'gemeente', de aandelen in
Warmtebedrijf Holding 8.V., verder 'WbR'. WbR is eind 2017 opgericht, waarbij de gemeente

van de aandelen verkreeg en de provincie2,So/o, in ruil voor hun aandelen in
Warmtebedrijf lnfra N.V. en Warmtebedrijf Exploitatie N.V. Daardoor werd WbR de
97,5o/o

moedermaatschappij van deze beide vennootschappen. De provincie en de gemeente zijn samen
met WbR en andere publieke en private partijen bezig met de doorontwikkeling van WbR.
Om de onderhandelingen en besprekingen niet te verstoren en de positie van de provincie niet te
benadelen hebben GS geheimhouding opgelegd aan de bij statenvoorstel met documentnummer

PZH-2018-674435809 horende bijlagen. De geheimhouding om deze reden is genoemd in artikel
10, tweede lid, onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. lmmers dit besluit heeft een
direct verband met eerdere geheime besluitvorming over de doorontwikkeling warmtebedrijf,
welke geheimhouding bij eerdere gelegenheid ingevolge artikel 25, lid 3, van de Provinciewet ter
bekrachtiging aan Provinciale Staten is voorgelegd.
Uiteraard zal de geheimhouding worden opgeheven zodra dat mogelijk is. Daarbij is uitgangspunt
dat openbaarmaking in samenspraak met de andere betrokken partijen dient plaats te vinden.
Eveneens is aan de orde dat Provinciale Staten wordt gevraagd om hun wensen en bedenkingen
over het statenvoorstel met documentnummer PZH-2018-674435809 en bijbehorende

stukken geheim te houden door het opleggen van geheimhouding alsook het proces van uiting
achter gesloten deuren te laten plaats vinden.
Financiële aspecten
Bekrachtiging c.q. opleggen van de geheimhouding heeft geen financiële consequenties voor de
provincie.
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Juridische aspecten
Het college heeft op de bijlagen behorende bij statenvoorstel PZH-2018-674435809
geheimhouding gelegd op basis van de artikelen 25,lid 2, en 55 Provinciewet jo artikel 10, lid 2,
onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur aan een ieder die hiervan kennis draagt. De
reden is gelegen in de economische belangen van de provincie, het voorkomen van
onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke
personen of rechtspersonen dan wel van derden. ln dat geval wordt de kwaliteit van het
provinciaal bestuurd aangetast en is de provincie geen geloofwaardige partner in het proces. De
geheimhouding om deze reden is genoemd in artikel 10, tweede lid, onder b en g van de Wet
openbaarheid van bestuur. Dit besluit heeft een direct verband met eerdere geheime
besluitvorming over de doorontwikkeling van WbR, welke geheimhouding bij eerdere gelegenheid
ingevolge artikel 25, lid 3, van de Provinciewet door Provinciale Staten is bekrachtigd. De
geheimhouding wordt opgeheven zodra mogelijk en in overleg met de andere betrokken partijen.

Procedure
ln overleg met de andere betrokken partijen zullen de stukken openbaar worden gemaakt zodra
dat mogelijk is.
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Besluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 december 2018, met het besluitnummer

PZH-2018-674995462;
Gelet op Artikel 25, tweede en derde lid van de Provinciewet;
Besluiten

1.
a)

De geheimhouding te bekrachtigen over de navolgende stukken, waaraan het college
van Gedeputeerde Staten geheimhouding heeft opgelegd op grond van de belangen
genoemd in art. 10, lid 2, b. en g. Wet openbaar bestuur.
De bijlage 'bestuursovereenkomst LoO' bij het Statenvoorstel met documentnummer

b)

a s ei gen n u m m er PZH-20 1 8-6 74329968.
De bijlage 'bestuursovereenkomst LoO (compare met 7 december)' bij het Statenvoorstel
met documentnu mmer PZH-201 8-67 4435809, zonder ei gen num mer.

c)

De GS-brief aan Provinciale Staten met documentnummer PZH-2018-674663276.

2.

Geheimhouding op te leggen aan de door PS uitgebrachte 'wensen en bedenkingen' op
grond van de belangen genoemd in art. 10, lid 2, b. en g. Wet openbaar bestuur.

PZH -20 1 8-67 4435809, met

I

Den Haag,30 januari 2019

Provinciale Staten van Zuid-Holland,
griffier,
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