
Schriftelijke vragen ex. artikel 47 RvO SP-fractie inzake Geheimhouding Opvolgaudit Uithoflijn 

Op 2 november 2017 brachten Deloitte en Horvath & Partners een opvolgaudit uit over de Uithoflijn. 

Per email van 19 januari 2018 heeft de SP-fractie gevraagd wanneer dit rapport aan PS ter 

beschikking zou worden gesteld. Als antwoord kregen we dat het rapport in de collegevergadering 

van 23 januari 2018 zou worden vastgesteld en dan als geheim ter inzage zou komen bij de griffie.  

Bij rondvraag in de commissie BEM van 22 januari 2018 heeft de SP-fractie de vraag gesteld waarom 

er op het rapport geheimhouding rust. Het antwoord van de Gedeputeerde was dat het ook in de 

gemeente Utrecht onder geheimhouding is verstrekt. 

Dat kan naar onze mening nooit de reden zijn voor geheimhouding. In het ‘PROTOCOL 

GEHEIMHOUDING GS en PS Provincie Utrecht’, herzien na het Rekenkamerrapport ‘Openbaar tenzij’, 

staat het volgende opgetekend: 

Hoofdstuk 2: Opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding 

2A. Opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding op stukken door GS of cvdK 

GS of de commissaris van de Koning (CvdK) hebben de bevoegdheid om geheimhouding op stukken te 

leggen (artikelen 25, 55 en 91 Pw). Geheimhouding kan alleen worden opgelegd als er sprake is van 

een belang zoals genoemd in artikel 10 van de Wob. Dit besluit moet goed worden onderbouwd. 

 

1. Hebben GS het auditrapport inderdaad vastgesteld in de vergadering van 23 januari? Zo nee, 

waarom niet? 

2. Zo ja, op grond van welk belang genoemd in artikel 10 van de Wob wordt geheimhouding 

van het rapport opgelegd? 

In hetzelfde hoofdstuk staat vermeld:  

“GS of de CvdK bieden het stuk aan PS aan onder duidelijke vermelding van geheimhouding op het 

stuk en met de reden en de duur van de geheimhouding.” 

3. Waarom wordt het stuk ter inzage gelegd bij de griffie en niet opgestuurd naar PS als geheel, 

zoals in 2014 aanbevolen door de Rekenkamer? 

4. Tot wanneer geldt de geheimhouding op dit rapport? 

Gezien de hierboven vermelde delen van de Provinciewet en het Protocol Geheimhouding zien we 

uit naar beantwoording van deze vragen vóór 5 februari 2018, zodat een en ander betrokken kan 

worden bij het reeds geagendeerde Statenvoorstel over de Uithoflijn. 
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