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Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het opheffen 
van de op 30 september 2020 bekrachtigde geheimhouding inzake informatie over de 
overeenstemming op hoofdlijnen met CHP over de Aanpak Ring Zuid. 

 

 
1. Samenvatting 
Op 8 juli 2020 hebben wij met een presentatie aan uw staten een toelichting gegeven over de toen 
bereikte overeenstemming op hoofdlijnen met CHP. De presentatie en daarbij behorende financiële 
notities zijn ter inzage gelegd in de statenkast. Op grond van de Provinciewet hebben wij u voor de 
presentatie en de financiële notities geheimhouding opgelegd. Deze heeft u in uw vergadering van 
30 september 2020 bekrachtigd (doc.nr. 2020-066046). Met deze voordracht stellen wij u voor 
deze geheimhouding op te heffen, 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. 
 
2. Doel en wettelijke grondslag 
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 voordracht 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. 
 
3. Procesbeschrijving en planning 
In de voordracht van 8 juli 2020 waarmee wij u de geheimhouding oplegden die u met uw besluit 
van 30 september 2020 heeft bekrachtigd, hebben wij toegezegd: "Op het moment dat de 
Vaststellingsovereenkomst een feit is, kan vanzelfsprekend meer informatie ook publiek bekend 
gemaakt worden." Daarvan is nu sprake. 
 
4. Begroting 
Meer informatie over de financiële consequenties van de overeenstemming op hoofdlijnen met 
CHP over de Aanpak Ring Zuid kan openbaar worden. 
 
5. Inspraak/participatie 
Niet van toepassing. 
 
6. Geheimhouding 
Nu er een Vaststellingsovereenkomst met CHP is gesloten over de Aanpak Ring Zuid kan meer 
informatie publiek bekend worden gemaakt.  
 
Met een beroep op lid 2g van artikel 10 WOB vraagt CHP, dat informatie over het verlies dat CHP 
voor eigen rekening neemt vertrouwelijk behandeld wordt. Wij hebben hierover juridisch advies 
ingewonnen. De landsadvocaat stelt dat niet zonder meer gezegd kan worden dat dit geen 
bedrijfsgevoelige informatie is. Het openbaar maken van dat bedrag kan negatieve consequenties 
hebben voor de combinanten: "concluderend lijkt het, mede gelet op het feit dat de provincie zich 
ook de belangen van de combinatie moet aantrekken bij de afweging of informatie al dan niet 
openbaar gemaakt kan worden, aangewezen om het bedrag van de afboeking vertrouwelijk te 
behandelen." En: "Zou de provincie toch overgaan tot openbaarmaking van bedrijfsvertrouwelijke 
gegevens of tot informatie waardoor de combinatie onevenredig wordt benadeeld, dan kan de 
combinatie aanspraak maken op door haar als gevolg daarvan geleden schade." 
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Wij stellen u daarom voor 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. 
 
7. Voorstel 
Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen. 
 
 
Groningen, 19 januari 2021  
 
 
 gedeputeerde staten van Groningen: 
 
 
 
 F.J. Paas , voorzitter. 
 
 
 
 
 J. Schrikkema , secretaris. 
 
 
 
Behandeld door : E.F.W. Stuij    
Telefoonnummer : 050-3164509 
e-mail                 : e.f.w.stuij@provinciegroningen.nl 
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