
 

Martinikerkhof 12 Sint Jansstraat 4           Postbus 610 Telefoon       www.provinciegroningen.nl 

9712 JG  Groningen 9712 JN  Groningen           9700 AP  Groningen 050 316 4911       info@provinciegroningen.nl 

  De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Bestuur,  
  Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160. BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 01182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A 
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Antwoord op :  
Bijlage : 1 

Onderwerp : Beantwoording aan CHP gestelde vragen over gevraagde 
vertrouwelijkheid inzake Aanpak Ring Zuid 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Aanleiding 
U ontvangt deze brief omdat u in uw vergadering op 19 januari 2021 aan het college gevraagd heeft navraag te 
doen bij CHP naar een nadere onderbouwing van de door CHP gevraagde vertrouwelijkheid. Bijgevoegd vindt u 
de antwoorden hierop van CHP. 
 
Eerdere behandeling in PS 
Op 19 januari 2021 heeft u, gelezen onze voordracht (2021-005831) besloten de geheimhouding op te heffen 
met betrekking tot de informatie en presentatie over het Hoofdlijnenakkoord met Combinatie Herepoort (CHP), 
zoals bekrachtigd bij besluit van Provinciale Staten d.d.  30 september 2020 (doc.nr. 2020-066046), met 
uitzondering van specifieke gegevens omtrent de bijdrage van CHP voor zover vermeld in de presentatie, het 
rapport van de Taskforce Financiën en de mondeling gedeelde informatie d.d. 8 juli 2020. Daarbij heeft u aan 
ons College gevraagd navraag te doen bij CHP naar een nadere onderbouwing van de door CHP gevraagde 
vertrouwelijkheid. 
 
Rol en bevoegdheden PS in deze fase 
Artikel 25 lid 2 van de Provinciewet biedt het college van gedeputeerde staten de mogelijkheid aan provinciale 
staten geheimhouding op te leggen ten aanzien van stukken die het college aan uw staten overlegt. Artikel 10 
WOB beschrijft de gronden waarop die geheimhouding gebaseerd moet worden. Voor deze casus is lid 2g van 
artikel 10 WOB van toepassing: openbaarmaking blijft achterwege als het belang daarvan niet opweegt tegen 
het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling of bevoordeling van bij de bestuurlijke 
aangelegenheid betrokken natuurlijke of rechtspersonen en derden. Op grond van artikel 25 lid 3 van de 
Provinciewet dienen Provinciale Staten de opgelegde verplichting tot geheimhouding in hun eerstvolgende 
vergadering te bekrachtigen. Op grond van artikel 25 lid 4 van de Provinciewet is het aan Provinciale Staten zelf 
om de door haar bekrachtigde geheimhouding weer op te heffen. 
 
Vervolg 
Op 3 februari 2021 behandelt u onze voordracht voor een extra bijdrage aan het project Aanpak Ring Zuid 
(2020-079949. Met die voordracht stellen wij tevens voor: "De opgelegde geheimhoudingsplicht bekrachtigen 
over het bedrag in artikel 3.7 van de Vaststellingsovereenkomst dat CHP voor eigen rekening neemt en de 
bijlagen 1 'VTW- en VTK-lijst' en 2 'Voorstel termijnstaat' bij de Vaststellingsovereenkomst, alsmede de 
gemarkeerde bedragen in het nagezonden 'Rapport Horvat - beoordeling risicoreservering Ring Zuid'."  



 

 

 
Extern betrokkenen  
CHP heeft bij monde van haar advocaat antwoord gegeven op de gestelde vragen. De beantwoording is als 
bijlage bijgevoegd. 
 
Nadere toelichting 
Gelet op het advies van de landsadvocaat zoals door ons geciteerd in de Voordracht voor opheffing van de 
eerder door u bekrachtigde geheimhouding (2021-005831), alsmede het advies van prof.mr. Munneke van 20 
januari 2021, zien wij hierin geen aanleiding om u een wijziging van uw besluit over de geheimhouding voor te 
stellen. Dit betekent ook dat wij bij ons voorstel blijven, in de Voordracht voor een extra bijdrage aan het project 
Aanpak Ring Zuid (2021-079949), voor bekrachtiging van nieuw opgelegde geheimhouding op enkele bedragen 
in de Vaststellingsovereenkomst, de bijlagen 1 en 2 daarvan en het nagezonden Rapport Horvat. 
 
Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 Hoogachtend, 
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 

   , voorzitter.

  , secretaris. 
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