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v  o  o  r  d  r  a  c  h  t  

 

 
Datum                    : 8 juli 2020 
Documentnummer : 2020-066020, afdeling Mobiliteit Projecten    
Dossiernummer : K2860 
 

 
Voordracht van gedeputeerde staten aan provinciale staten van Groningen over de bekrachtiging 
van een voorlopig opgelegde geheimhouding inzake informatie over het Hoofdlijnenakkoord met 
CHP over de Aanpak Ring Zuid. 

 

 
1. Samenvatting 
Op 6 juli 2020 is bekendgemaakt dat met Combinatie Herepoort een Hoofdlijnenakkoord is bereikt 
over de Aanpak Ring Zuid. Op 8 juli 2020 geven wij met een presentatie een toelichting aan uw 
staten. De presentatie (vanaf sheet 7 vertrouwelijk) en de eindrapportage Taskforce financiën Ring 
Zuid (TFF) 'De Weg naar de Weg' wordt ter inzage gelegd in de statenkast. Op grond van de 
provinciewet leggen wij u voor de presentatie (vanaf sheet 7) en de eindrapportage TFF 
geheimhouding op. Met deze voordracht stellen wij u voor de opgelegde geheimhoudingsplicht in 
uw vergadering te bekrachtigen. 

 
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 zijn lid 1c en 2b van artikel 10 WOB van toepassing. Op grond van 
artikel 25 lid 3 van de Provinciewet dienen Provinciale Staten de opgelegde verplichting tot 
geheimhouding in hun eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. 
 
3. Procesbeschrijving en planning 
Wij hebben met uw staten afgesproken dat wij uw staten informeren over de ontwikkelingen 
omtrent het project Aanpak Ring Zuid, met voortgangsrapportages en tussentijds indien er 
relevante ontwikkelingen zijn. Daarvan is nu sprake.  
 
4. Begroting 
In de presentatie op 8 juli 2020 zullen wij u, voor zover nu mogelijk, informatie geven over de 
financiële consequenties van het Hoofdlijnenakkoord met CHP. 
 
5. Inspraak/participatie 
Niet van toepassing. 
 
6. Geheimhouding 
Zoals bekend ligt er nu een akkoord op hoofdlijnen. Het college zou met de presentatie van 8 juli 
2020 graag meer gedetailleerde informatie met uw Staten willen delen over de afwegingen die 
hebben plaatsgevonden en de financiële bedragen die hiermee gepaard gaan. De presentatie 
wordt daarna in de statenkast ter inzage gelegd. Deze informatie en de genoemde presentatie en 
eindrapportage TFF 'De Weg naar de Weg' wenst het college in deze fase, waarin er nog gewerkt 
wordt aan de daadwerkelijke vaststellingsovereenkomst, niet naar buiten te brengen. Dit kan 
namelijk de positie van zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemers schaden en dient 
daarmee niet het publieke belang. Op het moment dat de vaststellingsovereenkomst een feit is, 
kan vanzelfsprekend meer informatie ook publiek bekend gemaakt worden. 
 
Daarom leggen wij u op grond van artikel 25 van de Provinciewet geheimhouding op voor 
bovengenoemde informatie en stellen u voor om deze opgelegde geheimhoudingsplicht in uw 
vergadering te bekrachtigen. 
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7. Voorstel 
Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen. 
 
 
Groningen, 8 juli 2020  
 
 
 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 
 
 
Bijlagen bij de voordracht: 1. 
 
 

Nr. Titel Documentnr. Soort bijlage 

1. Presentatie hoofdlijnenakkoord CHP-ARZ 8 juli 
2020 

 presentatie 

2. Eindrapportage Taskforce financiën Ring Zuid 'De 
Weg naar de Weg'  

 rapport 

 
 
 
 
 
 


