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Review geheimhouding door AKD

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 bijlage bij de brief aan
Provi nciale Staten, nr. PZH-20

1

9 -67

8224553.

lnhoud
De provincie houdt samen met de gemeente Rotterdam, verder'gemeente', de aandelen in
Warmtebedrijf Holding B.V., verder 'WbR'. WbR is eínd 2017 opgericht, waarbij de gemeente
97,5o/o 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
moedermaatschappij van deze beide vennootschappen. De provincie en de gemeente hebben in
2018 intensief samengewerkt met andere publieke en private partijen in het kader van de
doorontwikkeling van WbR. Hierover hebben zij regelmatig informatie verstrekt aan Provinciale
Staten, zowel mondeling als schriftelijk. Dit is steeds gebeurd onder geheimhouding, om de
onderhandelingen en besprekingen niet te verstoren en de positie van de provincie en de andere
betrokken partijen niet te benadelen.
Op verzoek van Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten extern advies gevraagd over de
vraag of terecht geheimhouding is opgelegd. Advocatenkantoor AKD heeft daarop een review
opgesteld. Gedeputeerde Staten stellen twee versies van dit advies aan Provinciale Staten ter
beschikking, te weten - onder geheimhouding - het volledige advies en daarnaast - openbaar

-

hetzelfde advies, waarin enkele passages die betrekking hebben op informatie waarop eerder
door Gedeputeerde Staten geheimhouding is opgelegd en dus niet openbaar kunnen worden

gedeeld, zijn zwarl gemaakt.
Financiële aspecten
Bekrachtiging c.q. opleggen van de geheimhouding heeft geen financiële consequenties voor de
provincie.
Juridische aspecten
Het college heeft op de bijlage behorende bij de brief aan Provinciale Staten geheimhouding

gelegdopbasisvandeartikelen2S,lid2,en55Provinciewetjo

artikel l0,lid2,ondergvande
Wet openbaarheid van bestuur aan een ieder die hiervan kennis draagt. De reden is daarin
gelegen dat in het advies wordt gerefereerd aan informatie waarop Gedeputeerde Staten in
eerdere besluiten geheimhouding hebben opgelegd, welke geheimhouding ook is bekrachtigd
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door Provinciale Staten. Openbaarmaking via het advies van AKD zou schending van de
geheimhouding betekenen en is daarom op zichzelf al niet toegestaan. Dit valt onder artikel 10,
tweede lid, onderdeel 9., van de Wet openbaarheid van bestuur, te weten het voorkomen van
onevenredige bevoor- of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken personen.
Openbaarmaking van de documenten met betrekking tot de LdM+ zal op korte ternijn worden
beoordeeld aan de hand van de criteria van de Wet openbaarheid van bestuur en in overleg met
de andere partijen. Hierbij is van belang te voorkomen dat kennis van die stukken negatief
uitwerkt op het proces om te komen tot een definitief besluit over de aanleg van de LoO.
Openbaarmaking van de documenten met betrekking tot de LoO zal geschieden op het moment
alle eerder met Provinciale Staten gedeelde informatie en documenten zal naar verwachting
kunnen worden beoordeeld nadat het definitieve besluit over de aanleg van de LoO is genomen,
rond de zomer van 2019. Daarbij is uitgangspunt dat openbaarmaking in samenspraak met de
andere betrokken partijen dient plaats te vinden.

Procedure
ln overleg met de andere betrokken partijen zullen de stukken openbaar worden gemaakt zodra
dat mogelijk is.
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Besluít
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 januari 2019, met het besluitnummer

PZH-2019-678224553;
Gelet op Artikel25, lid tweede lid van de Provinciewet;

Besluiten:
De geheimhouding te bekrachtigen op de bijlage bij statenvoorstel PZH- 2019-678224553, te

weten het Advies geheimhouding Provinciewet - versie 2019-01-22, 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:

Den Haag, 30 januari 2019

Provinciale Staten van Zuid-Holland,
griffier,
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Bijlagen:
Advies geheimhouding Provinciewet
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versie 2019-01-24
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