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Toelichting op het voorstel
De Statencommissie Duurzame Ontwikkeling (commissie DO) vraagt Provínciale Staten om de
geheimhouding te bekrachtigen die de commissie DO op 9 januari 2019 en op 23 januari 2019
heeft gelegd op de presentatie over het Warmtedossier. De geheimhouding betreft zowel de
inhoud van de presentatie, (opgelegd door de commissie DO met uitzondering van de PW op 9
januari 2019) als de presentatie zelf (opgelegd door de commissie DO met uitzondering van de
PW op 23 januari 2019).

lnhoud
Gedeputeerde Staten hebben op 9 januari 2019 aan de hand van een presentatie nadere uitleg
gegeven aan de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling over het warmtedossier. Met het oog
op behandeling van het warmtedossier in de overlegvergadering van de Statencommissie
Duurzame Ontwikkeling van 23 januari 2019, en bij afwezigheid van de fysieke presentatie op g

januari 2019, heeft de commissie besloten (met uitzondering van de PW) om geheimhouding op
de inhoud van deze presentatie te leggen. De commissie (met uitzondering van de PVV) heeft
vervolgens op 23 januari 2019 de geheimhouding gelegd op de door Gedeputeerde Staten
overlegde presentatie over het Warmtedossier.
Financiële aspecten
Bekrachtiging c.q. opleggen van de geheimhouding heeft geen financiële consequenties voor de
provincie.
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Juridische aspecten
De commíssie heeft (met uitzondering van de PW) conform artikel 25, lid 2 van de Provinciewet
besloten om geheimhouding op te leggen op de inhoud van de presentatie over het
Warmtedossier d.d. 9 januari 2019. De commissie heeft (met uitzondering van de PW)
geheimhouding opgelegd op basis van de artikelen 25,lid 2, en lid 55 provinciewet en artikel 10,
lid 2, onder b in samenhang met g van de Wet openbaarheid van bestuur. De commissie heeft
daarbij aangegeven dat geheimhouding noodzakelijk is met name om de
aanbestedingsprocedure niet te verstoren en te voorkomen dat bedrijfsvertrouwelijke informatie
openbaar wordt gemaakt.
De commissie heeft (met uitzondering van de

PW) op 23 januari 2019 geheimhouding gelegd op

over de door Gedeputeerde Staten overgelegde presentatie. Provinciale Staten worden
vervolgens op 30 januari 2019 gevraagd om deze geheimhoudingsbesluiten te bekrachtigen.
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.
Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het ontwerpbesluit.
Den Haag, 23 januari 2019

Statencommissie Duurzame Ontwikkeling

M. Kip

Voorzitter
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Besluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
Gelet op:

.
.

de artikelen 25, lid 2,lid 3 en 55, lid 2 van de Provinciewet in samenhang met artikel I 0, lid 2,
onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.
het voorstel van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling, nummer 7160

Besluiten
De geheimhouding te bekrachtigen over de presentatie van Gedeputeerde Staten over het
Warmtedossier die op 9 januari 2019 is gegeven en 23 januari 2019 is overgelegd aan de

Statencommissie Duurzame Ontwikkeling. De geheimhouding betreft zowel de inhoud van de
presentatie als de presentatie zelf.

Den Haag, 30 januari 2019

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Statengriffier
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