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Warmtelevering Leidse regio;
Vooraankondiging verlenging geheimhouding PS 15
december 2021

Geachte Statenleden,

Bij besluit van 7 april 2021 Nr. 7345 hebben Provinciale Staten de geheimhouding op een
substantieel deel aan documenten met betrekking tot het warmtedossier geheel of gedeeltelijk
opgeheven alsmede de geheimhouding op een aantal andere documenten gehandhaafd tot 31
december 2021.

Ter uitvoering van Motie 872 staan wij voor de vraag of een ‘nieuwe tranche’ van stukken
openbaar gemaakt kan worden. Wij komen tot de conclusie dat het voor openbaarmaking op dit
moment nog (net) te vroeg is. De reden daarvoor ligt in de verlenging van de gesprekken en
onderhandelingen van (een doorstart van) de WLQ+. Partijen hebben daarvoor tot eind januari
uitgetrokken. Verder openbaarmaking raakt aan de positie van alle betrokken partijen.
De juridische afweging en motivering voor het verlengen van de geheimhouding is eenzelfde als
bij uw besluit van 7 april jl. Wij zijn van oordeel dat er sprake is van een -op dit moment- nog
onveranderde situatie. Ons besluit omtrent deze verlenging van de geheimhouding zullen wij u op
1 december a.s. toesturen met het verzoek aan uw Staten om de verlenging van die
geheimhouding te bekrachtigen in uw vergadering van 15 december 2021. Door de hoge
dynamiek in dit dossier en gevraagd extern advies heeft de voorbereiding van ons besluit meer
tijd in beslag genomen dan was voorzien.

Ten aanzien van de openbaarmaking van documenten, zullen wij een nadere afweging maken op
het moment dat de gesprekken over de WLQ+ zijn afgerond. Zoals gezegd zal dat in januari zijn.
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Een besluit tot verdere openbaarmaking zal kort daarop in Q1 2022 genomen kunnen worden.
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