Statenvoorstel
Vergadering

Oktober 2019
Nummer

7216

Vergaderdatum GS: 17 september 2019
Vergaderdatum PS: 25 september 2019
Portefeuillehouder: Zoete - van der Hout,
WH, de
Uiterlijke beslistermijn: n.v.t.
Onderwerp

Bekrachtiging geheimhouding

Documentnummer: PZH-2019-707613524
(DOS-2019-0004316)

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel
Via de GS-brief gedateerd 11 juni 2019 met kenmerk PZH-2019-695793818 (DOS-20190004316) bent u geïnformeerd over het onderzoek dat de Eenheid Audit en Advies (EAA) uitvoert
naar de tekortkomingen in de informatievoorziening in het warmtedossier. Middels het
Statenvoorstel wordt u gevraagd om de door ons opgelegde geheimhouding op het rapport van
de EAA en de GS-aanbiedingsbrief te bekrachtigen, op grond van artikel 25, tweede lid van de
Provinciewet juncto artikel 10, tweede lid, sub b en g Wet openbaarheid van bestuur.
Inhoud
In het warmtedossier zijn tekortkomingen gebleken in de informatievoorziening.
Het college van Gedeputeerde Staten en de provinciesecretaris hadden behoefte aan
duidelijkheid ten aanzien van de gebleken tekortkomingen in de informatievoorziening in het
warmtedossier en het handelen van de ambtelijke organisatie daarin en hebben de EAA opdracht
gegeven om dit te onderzoeken. Op 18 juli 2019 heeft de EAA de definitieve versie van haar
rapport aan de provinciesecretaris overhandigd.
Financiële aspecten
Bekrachtiging van de opgelegde geheimhouding heeft geen financiële consequenties voor de
provincie.
Juridische aspecten
In het rapport wordt de gang van zaken beschreven die heeft geleid tot de tekortkomingen in de
informatievoorziening in het warmtedossier. Indien deze gang van zaken openbaar zou worden
gemaakt zou dit de economisch /financiële positie van de provincie kunnen schaden en mogelijk
ook de belangen van derden nadelig beïnvloeden. Het is van essentieel belang dat derden op dit
moment geen kennis kunnen nemen van het rapport. Om die reden wordt op dit moment ook
geen termijn aan de geheimhouding gebonden, aangezien op dit moment niet is in te schatten
hoe dit dossier zich verder zal ontwikkelen. Gelet op vorenstaande en eerdere besluitvorming
omtrent geheimhouding van voorgaande stukken in het warmtedossier, is ook op het EAA-rapport
geheimhouding opgelegd op grond van de artikelen 25, tweede lid en 55 van de Provinciewet,
juncto artikel 10, tweede lid, sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.
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Aan Provinciale Staten worden gevraagd om deze geheimhouding over het Statenvoorstel met
documentnummer PZH-2019-707613524 en bijbehorende stukken te bekrachtigen op grond van
artikel 25, derde lid van de Provinciewet.

Procedure
De geheimhouding wordt opgeheven zodra dit mogelijk is en in overleg met betrokkenen.
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Ontwerpbesluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 september 2019, met het besluitnummer
PZH-2019-707008103 (DOS-2019-0004316);
Gelet op artikel 25, derde lid van de Provinciewet;

Besluiten:
1.

De geheimhouding te bekrachtigen voor de navolgende stukken, waaraan het college
van Gedeputeerde Staten geheimhouding heeft opgelegd op grond van de belangen
genoemd in artikel 10, lid 2, b en g Wet openbaar bestuur.
a. Het EAA-rapport d.d. 18 juli 2019 en
b. Brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten inzake de aanbieding van het
EAA-rapport.

Den Haag, 16 oktober 2019

Provinciale Staten van Zuid-Holland,
griffier,
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voorzitter,
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Bijlagen:
Geen.

Den Haag, 17 september 2019

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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