Lijst geheime stukken PS 09-11-2020 (bekrachtiging geheimhouding in PS)
(bijgewerkt t/m GS-besluitenlijst van 27-10-2020 en PS-vergadering van 05 en 22-10-2020)

PSbesluitnummer

(t/m
2018 IDnr.)
2020-42

Betreft onderwerp en
zaaknummer

Motivering GS

Voorstel
GS tot
wanneer
geheimhou
ding

Besluitdatum
GS
geheimhouding

Besluitdatum
PS
bekrachtiging

Geheimhouding van het

Ter inzage legging rapport voor PS;
geheimhouding voort te laten duren tot
in ieder geval 1 mei 2021 en dan
opnieuw te bezien of de geheimhouding
voort moet duren.

Tot 1 mei
2021 en
daarna
geheimhou
ding
opnieuw
bezien.

25-08-2020

14-09-2020

Geheimhouding op brief
van GS met kenmerk
1447583/1447586 over
het circuit Zandvoort.
Geheimhouding opgelegd
op de rapporten van
Integis en Tauw
betreffende de aansturing
bij PWN.
(1363522/1363523)

Ter inzagelegging brief voor PS;
geheimhouding voor onbepaalde tijd.

Voor
onbepaald
e tijd

23-06-2020

29-06-2020

Ter inzagelegging voor PS;
geheimhouding van de rapporten duurt
om redenen van
privacy en bedrijfsgevoeligheid van de
informatie voort voor onbepaalde tijd.

Voor
onbepaald
e tijd.

17-02-2020

09-03-2020

De voorlopige
geheimhouding zoals die
door Gedeputeerde Staten

Ter inzage legging voor PS;
geheimhouding duurt voort tot 5
november 2029.

Tot 5
november
2029

5-11-2019

11-11-2019

(uit GS-besluit)

onderzoeksrapport van
EIFFEL inzake de

invordering van verbeurde
dwangsommen d.d. 29
juli 2020 met kenmerk
2020-38

2020-10

(nr. PSbesluit)

2019-84

(nr. PS-

1472671/1472670.
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Datum PS
opheffing
bekrachtiging
geheimhouding

PSbesluitnummer

(t/m
2018 IDnr.)
besluit)

Betreft onderwerp en
zaaknummer

Motivering GS

Voorstel
GS tot
wanneer
geheimhou
ding

Besluitdatum
GS
geheimhouding

Besluitdatum
PS
bekrachtiging

Dit document is onder geheimhouding
ter inzage gelegd voor PS bij de
Statengriffie.
De geheimhouding duurt voort
gedurende het bestaan van SolaRoad
B.V.
Geheimhouding duurt voort totdat de
exploitatie van de Pallas-reactor is
beëindigd, waarbij elke tien jaar wordt
beoordeeld of de geheimhouding al dan
niet dient voort te duren.

Gedurende
bestaan
van
SolaRoad
B.V.

04-12-2018

10-12-2018

Gedurende
exploitatie
Pallasreact
or; elke 10
jaar
beoordelen

29-05-2018

11-06-2018

(uit GS-besluit)

is opgelegd (nr.
1256089/1310882) op
onderdelen uit
documenten betreffende
mogelijke aanpassingen
en verbouwingen op en
rond circuit Zandvoort
(onderdelen die op grond
van de Wet openbaarheid
van bestuur niet openbaar
gemaakt zijn met het
besluit van Gedeputeerde
Staten van 15 oktober
2019 -kenmerk
1256089/1278981) te
bekrachtigen en voort te
laten duren tot 5
november 2029.

2018-05

Businesscase SolaRoad
(nummer
1083815/1155048)

2018-04

Businesscase Pallas (versie
3.1) en de analyse daarop
van Strategy&
(1083186/1083817).
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Datum PS
opheffing
bekrachtiging
geheimhouding

PSbesluitnummer

Betreft onderwerp en
zaaknummer

Motivering GS

(uit GS-besluit)

(t/m
2018 IDnr.)

Voorstel
GS tot
wanneer
geheimhou
ding

Adviezen van Pels Rijcken
betreffende de
bestuurlijke afspraken
“wonen en vliegen”
(910083/1064974).
Rapportage van PWC,
behorende bij de
openbare
Statenvoordracht nr. 03PS12-02-2018, inzake
aandeelhouderslening
voor SADC
(905620/1033755).

De geheimhouding geldt voor een
periode van vijf jaar (tot april 2023).

; 1e
beoordelin
g in 2028.
Tot april
2023

Bevat vertrouwelijke bedrijfsgegevens.
De geheimhouding duurt voort
gedurende de looptijd van de te
verstrekken lening, maximaal 9 jaar.

Gedurende
looptijd
lening, tot
2027

2017-07

Offerte Connexxion m.b.t.
OV-concessie NoordHolland Noord (7146081018469).

Concurrentiegevoelige informatie. Niet
openbaar op grond van de
Aanbestedingswet en de WOB.

2017-06

Verslag vergadering van
Stuurgroep Verbinding
A8-A9 van 24 maart 2017
(94721/947211).

Artikel 10, tweede lid, sub b en g, Wob
Geheimhouding duurt voort totdat
besluitvorming over het project heeft
plaatsgevonden. Vroegtijdige
openbaarmaking kan onderhandelingen
schaden. Het gaat verder om een intern
document, openbaarmaking zou er
tevens toe kunnen leiden dat de
deelnemers aan de vergadering niet

2018-03

2018-01

01-012023 of
zoveel
eerder als
mogelijk
is.
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Besluitdatum
GS
geheimhouding

Besluitdatum
PS
bekrachtiging

10-04-2018

23-04-2018

09-01-2018

12-02-2018

28-11-2017

18-12-2017

16-05-2017

29-05-2017

Datum PS
opheffing
bekrachtiging
geheimhouding

PSbesluitnummer

Betreft onderwerp en
zaaknummer

(uit GS-besluit)

(t/m
2018 IDnr.)
2017-05

Motivering GS

Geheimhouding op bijlage
3 (930794-939942) bij
Vaststellingsovereenkoms
t (930794-940884) met
Heijmans over de N23.

langer vrijuit hun gedachten willen
uitspreken.
De geheimhouding van bijlage 3 dient
voort te duren omdat openbaarmaking
van deze bijlage de positie van
Heijmans zou kunnen schaden. Artikel
10, tweede lid, sub b en g, Wob.

(Geheimhouding van
Vaststellingsovereenkoms
t en bijlage 1 (930794939935)
Heijmans N23 is komen te
vervallen per 1 maart
2018 (930794-940884)
besluit GS 30-01-2018,
PS 12-02-2018)
2015-05

Besluit, voordracht en alle
onderliggende stukken
m.b.t. de Toekomst
RON/Hoogtij
(702724/681248).

Artikel 10, tweede lid, sub b, Wob.
Geheimhouding opgelegd tot het einde
van de exploitatie van HoogTij, welke
wordt voorzien in 2035, dan wel zoveel
eerder als het project is afgerond.

2015-04

Consultatie Pallas
(verseonnr.
648323/666397).

Artikel 10, tweede lid, sub b, Wob Het
genoemde belang bestaat eruit dat
vroegtijdige openbaarmaking van deze
informatie een vertekend beeld zou
kunnen opleveren en de voortgang van
het project ernstig zou kunnen
belemmeren. Het is wenselijk dat de

Voorstel
GS tot
wanneer
geheimhou
ding

Besluitdatum
GS
geheimhouding

Besluitdatum
PS
bekrachtiging

Geheimhou
ding van
bijlage 3
dient voort
te duren
totdat de
werkzaamh
eden
volledig
zijn
afgerond.

18-04-2017

29-05-2017

01-012035 of
zoveel
eerder als
mogelijk
is.
01-012023 of
zoveel
eerder als
mogelijk
is.

29-09-2015

09-11-2015

15-09-2015

28-09-2015
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Datum PS
opheffing
bekrachtiging
geheimhouding

PSbesluitnummer

Betreft onderwerp en
zaaknummer

Motivering GS

(uit GS-besluit)

(t/m
2018 IDnr.)

2015-02

Aanvullend rapport
second opinion
(Zaanstad) inzake de RON
(375176/537299).

2015-01

GS brief d.d. 15 december
2014, inzake de Second
Opinion RON/Hoogtij
(375176/522583).

2014-06

2 Bijlagen bij voordracht
94-2014 inzake
herbenoeming
bestuurder/directeur
Randstedelijke
Rekenkamer.

2014-04

Brief seniorenconvent
provincie Flevoland d.d.
28 mei 2014 (kenmerk

geheimhouding voortduurt totdat
onderhandelingen met partijen ten
behoeve van de bouw en exploitatie zijn
afgerond.
Artikel 10, eerste lid, sub c en tweede
lid, sub b, Wob Het rapport bevat
bedrijfsgevoelige informatie.
Openbaarmaking kan de
onderhandelingspositie van de provincie
schaden. De geheimhouding is
opgelegd tot aan het moment van de
definitieve besluitvorming inzake de
toekomst van RON/Hoogtij.
Artikel 10, eerste lid, sub c en tweede
lid, sub b, Wob. De geheimhouding is
opgelegd totdat definitieve
besluitvorming inzake de toekomst van
RON/Hoogtij heeft plaatsgevonden, naar
verwachting niet vóór 2035.
Artikel 10, tweede lid, sub e,
bescherming persoonlijke levenssfeer.
Het gaat om gespreksverslagen over
functioneren van bestuurder/directeur.
Omdat over vijf jaar de privacy nog
steeds een zwaarwegend belang zal zijn
wordt de geheimhouding opgelegd voor
langere duur.
Artikel 10, tweede lid, sub e, Wob De
brief bevat privacy gevoelige gegevens
over de bestuurder-directeur van de

Voorstel
GS tot
wanneer
geheimhou
ding

Besluitdatum
GS
geheimhouding

Besluitdatum
PS
bekrachtiging

01-012035 of
zoveel
eerder als
mogelijk
is.

03-02-2015

02-03-2015

01-012035 of
zoveel
eerder als
mogelijk
is.

25-11-2014

02-02-2015

01-012035 of
zoveel
eerder als
mogelijk
is.

n.v.t.

01-012035

Geheimhouding
opgelegd door
CdK op 05-06-

Bekrachtiging
PS n.v.t. Er is
wel door PS
geheimhoudin
g op de
bijlagen
gelegd op 1512-2014.
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23-06-2014

Datum PS
opheffing
bekrachtiging
geheimhouding

PSbesluitnummer

(t/m
2018 IDnr.)

Betreft onderwerp en
zaaknummer

Motivering GS

1620294) m.b.t.
Randstedelijke
Rekenkamer.

randstedelijke rekenkamer. Omdat over
vijf jaar de privacy nog steeds een
zwaarwegend belang zal zijn wordt de
geheimhouding opgelegd voor langere
duur.
Artikel 10, tweede lid, sub g en sub e,
Wob Het is een intern stuk met
persoonlijke beleidsopvattingen. Het
dossier is nog steeds niet helemaal
afgerond. Openbaarmaking zou
gevolgen kunnen hebben voor de
interne advisering. Ambtenaren zouden
zich niet langer vrij voelen advies uit te
brengen.

(uit GS-besluit)

2014-02

Het onderzoeksrapport
“notitie financiële analyse
van de Fast Flying Ferry”
kenmerk
311187/312241.

2012-12

Bijlagen over Pallas
Kernreactor:
- Businessplan Pallas,
versie 2.0
- Assesment Booz & Co 5
juni 2012 (2012-23938).

2012-8

Brief GS als reactie op
brief van minister BZK d.d.
13 maart 2012 over
Herindeling Gooi en
Vechtstreek (201215911).

Voorstel
GS tot
wanneer
geheimhou
ding

Besluitdatum
GS
geheimhouding

Besluitdatum
PS
bekrachtiging

2014

01-012023 of
zoveel
eerder als
mogelijk is

28-01-2014

03-02-2014

Artikel 10, eerste lid, sub c, en tweede
lid, sub b, Wob. De stukken bevatten
concurrentiegevoelige informatie. Er zijn
onderhandelingen gaande.
Openbaarmaking kan financiële en
economische belangen van de provincie
en van derden schaden.

01-012023 of
zoveel
eerder als
daartoe
aanleiding
is.

12-06-2012

25-06-2012

Artikel 10, tweede lid, sub b en g, Wob
Arhi procedure is gestart. Vroegtijdige
openbaarmaking kan leiden tot
onnodige vertraging en financiële en
economische schade toebrengen aan
betrokken partijen.

01-012023 of
zoveel
eerder als
daartoe
aanleiding
is.

04-04-2012

07-05-2012
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Datum PS
opheffing
bekrachtiging
geheimhouding

PSbesluitnummer

(t/m
2018 IDnr.)
2011-3

Betreft onderwerp en
zaaknummer

Motivering GS

Voorstel
GS tot
wanneer
geheimhou
ding

Besluitdatum
GS
geheimhouding

Besluitdatum
PS
bekrachtiging

aandeelhoudersovere
enkomst Provincie
NH, gem. Amsterdam
en gem. Zaanstad
inzake Regionale
Ontwikkelingsmaatsc
happij voor
Noordzeekanaalgebie
d (RON);
Ondernemingsplan
RON;
Samenvatting
Businesscase RON;
Term scheet Hoogtij.

Artikel 10, eerste lid, sub c en tweede
lid, sub b, Wob. De geheimhouding is
opgelegd totdat definitieve
besluitvorming inzake de toekomst van
RON/Hoogtij heeft plaatsgevonden, naar
verwachting niet vóór 2035

01-012035 of
zoveel
eerder als
daartoe
aanleiding
is.

31-05-2011

27-06-2011

Bijlage 5 “werkplan en
begroting Pallas”
behorende bij de
openbare voordracht
“behoud
onderzoeksreactor Pallas
te Petten en verzoek NRG
verstrekken van een
financiële bijdrage”.
Notitie over Eikenrode
(kenmerk besluit GS
2010-15795). Agendering
van deze notitie op 2604-2010 t.b.v. cie FEPO.

Artikel 10, eerste lid, sub c, en tweede
lid, sub b, Wob De stukken bevatten
concurrentiegevoelige informatie. Er zijn
onderhandelingen gaande.
Openbaarmaking kan financiële en
economische belangen van de provincie
en van derden schaden.

01-012023 of
zoveel
eerder als
daartoe
aanleiding
is.

25-05-2010

27-09-2010

Artikel 10, tweede lid, sub e, Wob
Wegens bescherming persoonlijke
levenssfeer van betrokkenen is
openbaarmaking niet gewenst. Omdat
de privacy ook over langere tijd nog in
het geding is dient de geheimhouding
langer voort te duren.

01-012035 of
zoveel
eerder als
daartoe
aanleiding
is.

16-03-2010

12-04-2010

(uit GS-besluit)






2010-9

2010-5
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Datum PS
opheffing
bekrachtiging
geheimhouding

PSbesluitnummer

Betreft onderwerp en
zaaknummer

Motivering GS

Voorstel
GS tot
wanneer
geheimhou
ding

Besluitdatum
GS
geheimhouding

Besluitdatum
PS
bekrachtiging

Achtergrondnotitie
vaststellingsovereenkomst
in relatie tot de N201 en
de
vaststellingsovereenkomst
m.b.t. de overeenkomst
tussen de provincie en de
Chipshol-groep.
Businesscase SADC.

Artikel 10, tweede lid, sub b, Wob.
Openbaarmaking kan de
onderhandelingspositie van de provincie
schaden. Er lopen nog juridische
procedures.

01-012023 of
zoveel
eerder als
daartoe
aanleiding
is.

24-11-2009

07-12-2009

Artikel 10, eerste lid, sub c, Wob. Het
document bevat bedrijfsgevoelige
informatie. Openbaarmaking kan
concurrentiepositie van derden schaden.

22-09-2009

28-09-2009

2009-7

Toelichting bij het besluit
van GS inzake Landgoed
Eikenrode (kenmerk GS
2009-47179).

18-8-2009

28-09-2009

2009-4

Brief BJZ d.d. 21-01-2009
(2009-5959) en de
adviezen van
PricewaterhouseCoopers
en PelsRijcken (200917776) behorende bij het
besluit over de kosten
overdracht Lokaal

Artikel 10, tweede lid, sub e, Wob
Wegens bescherming persoonlijke
levenssfeer van betrokkenen is
openbaarmaking niet gewenst. Omdat
de privacy ook over langere tijd nog in
het geding is dient de geheimhouding
langer voort te duren.
Artikel 10, tweede lid, sub e, Wob In
deze stukken komt het functioneren van
medewerkers aan de orde.
Openbaarmaking van deze stukken
schaadt de persoonlijke levenssfeer van
betrokkenen. Anonimisering voorkomt
niet dat de informatie te herleiden is tot
de desbetreffende medewerkers. Omdat

01-012023 of
zoveel
eerder als
daartoe
aanleiding
is.
01-012035 of
zoveel
eerder als
daartoe
aanleiding
is.
01-012035 of
zoveel
eerder als
daartoe
aanleiding
is.

14-04-2009

15-06-2009

(uit GS-besluit)

(t/m
2018 IDnr.)
2009-13

2009-10
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Datum PS
opheffing
bekrachtiging
geheimhouding

PSbesluitnummer

(t/m
2018 IDnr.)

2009-3

Betreft onderwerp en
zaaknummer

Motivering GS

jeugdbeleid.

de privacy ook over vijf jaar nog aan de
orde zal zijn wordt de geheimhouding
voor langere tijd vastgelegd.
Artikel 10, tweede lid, sub e, Wob De
documenten bevatten privacy gevoelige
informatie. Omdat de privacy ook over
vijf jaar nog aan de orde zal zijn wordt
de geheimhouding voor langere tijd
vastgelegd.

(uit GS-besluit)

Onderzoekscommissie:
1. Brieven van GS aan de
onderzoekscommissie
met daarbij verstrekte
documenten onder
het opleggen van
geheimhouding door
GS, waaronder
afschriften van
geheime
besluitenlijsten van GS
en het werkplan en
voortgangsverslag van
de treasurer over
2007.
2. De
uitnodigingsbrieven
van de
onderzoekscommissie
aan de geïnterviewden
voor vertrouwelijke
informatieve
voorgesprekken,
tenzij betrokkenen
instemt met
openbaarmaking.
3. De verslagen van de
vertrouwelijke

Voorstel
GS tot
wanneer
geheimhou
ding

Besluitdatum
GS
geheimhouding

Besluitdatum
PS
bekrachtiging

01-012035

Door
onderzoekscommissie:
13-11-2008
15-06-2008

15-06-2009
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Datum PS
opheffing
bekrachtiging
geheimhouding

PSbesluitnummer

(t/m
2018 IDnr.)

2009-1

2008-4

Betreft onderwerp en
zaaknummer

Motivering GS

Voorstel
GS tot
wanneer
geheimhou
ding

Besluitdatum
GS
geheimhouding

Besluitdatum
PS
bekrachtiging

Aantal geheime bijlagen
bij Statenvoordracht 142009, Life Science Fund
(2008-53600).

Artikel 10, eerste lid, sub c en tweede
lid, sub b, Wob. Het fonds is nog actief,
de participaties daaruit ook. Zolang
deze niet verkocht zijn is
geheimhouding wenselijk. Het gaat om
concurrentiegevoelige informatie.

01-012023 of
zoveel
eerder als
daartoe
aanleiding
is.

03-02-2009

16-03-2009

Aanbesteding openbaar
vervoer Noord-Holland
(2008-46377).

Artikel 10, eerste lid, sub c en tweede
lid, sub b, Wob Het gaat om stukken die
in het kader van een
aanbestedingsprocedure door
inschrijvers aan GS zijn aangeboden.
Deze stukken zijn per definitie
vertrouwelijk gelet op de

01-012035

Door GS aan te
geven

22-09-2008

(uit GS-besluit)

informatieve
voorgesprekken
evenals de
geluidsbestanden,
tenzij betrokkene
instemt met
openbaarmaking.
4. De
opdrachtverleningen
aan derden en
correspondentie met
de treasurer, tenzij
betrokkene instemt
met openbaarmaking.

(beheerder dossier:
statengriffie)
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Datum PS
opheffing
bekrachtiging
geheimhouding

PSbesluitnummer

(t/m
2018 IDnr.)

Betreft onderwerp en
zaaknummer

Motivering GS

(uit GS-besluit)

Voorstel
GS tot
wanneer
geheimhou
ding

Aanbestedingswet. Openbaarmaking
schaadt de concurrentiepositie van de
desbetreffende inschrijvers.
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Besluitdatum
GS
geheimhouding

Besluitdatum
PS
bekrachtiging

Datum PS
opheffing
bekrachtiging
geheimhouding

