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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 30 januari 2018
Onderwerp: opheffen geheimhouding vaststellingsovereenkomst PNH-Heijmans (N23) per 1
maart 2018
Kenmerk: 1038469
Bijlagen:
1. Ontwerpbesluit
1. Inleiding
Zoals u bekend is de provincie vanwege het project N23 Westfrisiaweg vorig jaar verwikkeld
geweest in een (juridische) procedure met Heijmans. Dit heeft eind 2016/begin 2017 geresulteerd
in een Memorandum of Understanding (hierna: MoU) en daarna in een vaststellingsovereenkomst
(VOK). Vanwege de precaire onderhandelingen tussen de provincie en Heijmans hebben GS zowel
de MoU als de VOK onder geheimhouding toegezonden aan Provinciale Staten. Provinciale Staten
hebben deze geheimhouding indertijd bekrachtigd.
Stand van zaken bekrachtigde geheimhouding MoU/VOK
Memorandum of Understanding PNH-Heijmans (N23)
Bij besluit van 14 februari 2017 is door GS geheimhouding opgelegd ten aanzien van de
Memorandum of Understanding PNH-Heijmans N23 (hierna: MoU). Deze geheimhouding is door PS
bekrachtigd in haar vergadering d.d. 13.03.2017. Daarbij is besloten om de geheimhouding te laten
voortduren totdat er een besluit zou zijn genomen ten aanzien van de vaststellingsovereenkomst
tussen PNH en Heijmans. De geheimhouding is op 2 oktober 2017 komen te vervallen. Dit betekent
dat op de MoU geen geheimhouding meer rust. Ook niet op de in de MoU genoemde bedragen of
op de bij de MoU behorende bijlagen.
Vaststellingsovereenkomst PNH-Heijmans (N23)
Voor de VOK geldt dat deze onder geheimhouding van de daarin genoemde bedragen en data,
bijlage 1 en bijlage 3 aan PS is overlegd en dat deze geheimhouding door PS is bekrachtigd op 29
mei 2017. Daarbij is besloten de geheimhouding te laten voortduren totdat de werkzaamheden
aan de N23 zijn afgerond (bedragen, data en bijlage 3) of totdat de stakeholders in dit project
hierover zijn geïnformeerd (bijlage 1).
De geheimhouding kan worden opgeheven door PS via een voorstel van GS.

1

2018

10

2. Doelstellingen en evaluatiecriteria
Om te voorkomen dat een verkeerd beeld ontstaat door het openbaar maken van de MoU wordt
voorgesteld om ook de VOK openbaar te maken met uitzondering van bijlage 3. Heijmans heeft
aangegeven geen bezwaren te hebben tegen openbaarmaking mits dat niet gebeurt vóór 1 maart
2018 vanwege het bekendmaken van de jaarcijfers eind februari. Ook heeft openbaarmaking geen
nadelige consequenties voor de verdere werkzaamheden aan de N23.
3. Financiering, communicatie en (burger)participatie
Niet van toepassing.
4. Proces en procedure
Bij e-mail van 29 september 2017 is door NH nieuws gevraagd om toezending van de MoU. Nadien
heeft Het Financieele Dagblad via een formulier op de provinciewebsite (9 januari 2018), met een
uitdrukkelijk beroep op de Wob, eveneens verzocht om toezending van de MoU en ook om
toezending van de VOK.
De VOK kan vanwege de daarop rustende geheimhouding nog niet (volledig) openbaar gemaakt
worden. Dit kan pas nadat PS de geheimhouding hebben opgeheven.
Het openbaar maken van de MoU (zonder daarbij inzicht te bieden in de bedragen en maatregelen
zoals opgenomen in de VOK) leidt tot een onjuist beeld van de definitieve afspraken tussen de
provincie en Heijmans omdat de MoU achterhaald is door het ondertekenen van de VOK. Immers
in de VOK is op een aantal punten afgeweken van de MoU.
Het is hierom dat Provinciale Staten nu wordt gevraagd om de geheimhouding op te heffen per 1
maart 2018 met uitzondering van bijlage 3 zodat de MoU en de VOK tegelijk openbaar gemaakt
kunnen worden en daarmee richting de stakeholders, media en partners een correct en volledig
beeld kan worden gegeven van de afspraken die met Heijmans zijn gemaakt in het kader van het
afwikkelen van de claim.
Daarnaast levert openbaarmaking van de VOK geen risico op in de relatie met Heijmans. Met
Heijmans is over de invulling van de optimalisatiemaatregelen, op enkele punten na,
overeenstemming.
Tot slot heeft Heijmans aangegeven geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van de VOK
mits dat niet voor 1 maart 2018 gebeurt.
5. Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
dhr. J.W. Remkes, voorzitter
mw. mr. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit
Nr. 10

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 30 januari 2018;

gelet op de wenselijkheid om de Memorandum of Understanding en de Vaststellingsovereenkomst
tegelijk openbaar te maken zodat een volledig beeld kan worden gegeven van de definitieve
afspraken die de provincie heeft gemaakt met Heijmans ten aanzien van de afhandeling van de
juridische procedure aangaande de N23;

besluiten:

1. De in de vergadering van 29 mei 2017 bekrachtigde geheimhouding van de bedragen en
data vermeld in vaststellingsovereenkomst met Heijmans over de N23 alsmede van bijlage
1 op te heffen met ingang van heden, met dien verstande dat de geheimhouding van
bijlage 3 in stand blijft tot afronding werkzaamheden aan de N23.

Haarlem, 12 februari 2018

Provinciale Staten voornoemd,
, voorzitter

, statengriffier

3

