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Uw kenmerk

Hierbij ontvangt u ter besluitvorming de bijgaande statenvoordracht
met het bijbehorende ontwerpbesluit over opheffen geheimhouding
vaststellingsovereenkomst PNH-Heijmans N23 (hierna: VOK) per 1 maart
201 8. Tevens ontvangt u hierbij een gewijzigde geheimhoudingenlijst,
waarin dit voorstel omtrent het opheffen van de geheimhouding van de
VOK is verwerkt. Een eerdere versie is u bij brief d.d. 2 november 201 7
toegezonden (kenmerk 1 00351 2/1 003514). Besluitvorming hierover
heeft nog niet plaatsgevonden omdat er bij u vragen waren gerezen
over de geheimhouding van de stukken omtrent SHIP, nummer 201 602). Naar aanleiding daarvan is een voetnoot opgenomen bij 201 6-02
waarin een nadere onderbouwing is opgenomen van het voorstel om de
geheimhouding van deze stukken te continueren.
Bij e-mail van 29 september 201 7 is door NH nieuws gevraagd om
toezending van de Memorandum of Understanding PNH-Heijmans N23
(hierna: MoU). Ook Het Financieele Dagblad heeft via een formulier op
de provinciewebsite (9 januari 201 8), 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 u de
geheimhouding heeft opgeheven.
Het openbaar maken van de M0U (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 201 8 met uitzondering van
bijlage 3 zodat de M0U 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
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Heijmans zijn gemaakt in het kader van het afwikkelen van dejuridische
procedure.
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