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Amsterdam, 28 september 2016

Geacht College van Gedeputeerde Staten,
Hierbij doe ik, Jorg Leijten, woonachtig in Utrecht en werkzaam als journalist voor NRC, een beroep op de
Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de integriteitsonderzoeken die zijn
uitgevoerd in opdracht van de provincie Zeeland. Bij opdrachtgevers voor deze onderzoeken kan gedacht
worden aan, onder meer, de commissaris van de Koning, het College van Gedeputeerde Staten, de
Provinciale Staten, de provinciesecretaris en onder het gezag van de provinciesecretaris vallende
ambtenaren. Het verzoek wordt hieronder nader uitgewerkt.
Bestuurlijke aangelegenheden waarop dit verzoek onder meer betrekking heeft zijn: bestuurlijke
transparantie, kwaliteit van toezicht en uw toezicht op de naleving van de code goed openbaar bestuur
alsmede ook uw toezicht op naleving van de gedragscode integriteit provinciale ambtenaren.
Gezien de belangrijke rol die de provincie als bestuurlijke eenheid speelt binnen de Staat der
Nederlanden, ben ik van mening dat de Nederlandse burger in staat moet worden gesteld te weten
welke integriteitsonderzoeken er zijn uitgevoerd naar, onder meer, personen die namens of in naam van
de provincie werkzaamheden verrichten of hebben verricht. Het gaat hierbij zowel om de bestuurlijke en
ambtelijke integriteit als de integriteit van externe relaties.
Daarom verzoek ik, gebruikmakend van de Wob, om een lijst met daarop ten minste de titels en
opdrachtnemers van alle integriteitsonderzoeken die vanaf 1 januari 2012 namens de provincie Zeeland
zijn uitgevoerd in opdracht van onder meer de commissaris van de Koning, het College van
Gedeputeerde Staten, de Provinciale Staten, de provinciesecretaris en onder het gezag van de
provinciesecretaris vallende ambtenaren, evenals de kosten die verbonden zijn aan het uitvoeren van elk
afzonderlijk integriteitsonderzoek.
Relevante partijen in deze zijn, onder meer, maar niet uitsluitend, de commissaris van de Koning, het
College van Gedeputeerde Staten, of de Provinciale Staten, de provinciesecretaris en onder het gezag
van de provinciesecretaris vallende ambtenaren.
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Om de omvang van het verzoek overzichtelijk te houden, beperk ik dit verzoek tot documenten vanaf 1
januari 2012, ex nunc.
Indien u van mening bent dat het belang van bescherming van persoonsgegevens integrale
openbaarmaking van een dergelijke lijst in de weg staat, verzoek ik subsidiair om openbaarmaking met
weglating van die persoonsgegevens.
Indien u van mening bent dat persoonlijke beleidsopvattingen In documenten bestemd voor intern
beraad integrale openbaarmaking van deze lijst in de weg staat, verzoek ik subsidiair om
openbaarmaking van de op deze lijst vastgelegde informatie voor zo ver dat geen persoonlijke
beleidsopvatting is, en meer subsidiair om ambtshalve beperkte samenvattingen.
Daar waar originelen zich bij of onder u in digitale vorm bevinden moet het verzoek om kopie opgevat
worden als een verzoek om digitale kopie. Hierbij gaat een voorkeur uit naar in Word of Excel leesbare
vormen. Daar waar originelen zich bij en onder u in papieren vorm bevinden moet het verzoek om kopie
opgevat worden als een verzoek om papieren kopie.
Indien het verzoek documenten betreft die zich niet bij of onder uw college bevinden en bij u bekend is
dat deze zich wel bij of onder een ander bestuursorgaan bevinden, verzoek ik u dit verzoek naar dat
bestuursorgaan door te geleiden.
Als er vragen zijn, ben ik bereid dit verzoek schriftelijk of mondeling toe te lichten.
Hoogachtend,

Jorg Leijten

