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De Persdienst heeft informatie opgevraagd ingevolgde Wet
openbaarheid van bestuur over buitenlandse reizen in de periode
2009 t/m 2013. Het verzoek betreft informatie over buitenlandse
reizen door de commissaris van de Koningin, collegeleden en
statenleden.

Bevoegdheid

In de genoemde periode zijn buitenlandse reizen gemaakt door
statenleden. Daarom is PS het bevoegde bestuursorgaan voor de
informatie over door haar leden gemaakte reizen.

Wat stelt het Presidium voor?

De door De Persdienst opgevraagde informatie over buitenlandse
reizen door statenleden en voor rekening van de provincie
Zeeland in de periode 2009 t/m 2013 beschikbaar te stellen.

Argumenten

De gevraagde informatie is openbaar van karakter en dient
daardoor op verzoek toegestuurd te worden.

Doelen en effecten

In reactie op het verzoek openheid van zaken geven.

Controleren

De betrokken statenleden zijn, als derden-belanghebbenden,
vooraf geïnformeerd over het verzoek en de voorgestelde wijze
van afdoening.

Uitvoering

Indien mogelijk zal de informatie van de commissaris, het college
en PS in één pakket toegestuurd worden.

Informeren

De gevraagde informatie zal achteraf in de leeskamer ter inzage
gelegd worden.

Kosten en dekking

n.v.t.
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VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

statenstukken

Samenvatting:
De Persdienst heeft een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van Bestuur ingediend. Gevraagd
wordt om informatie over buitenlandse reizen van de commissaris van de Koningin, leden van het
college van gedeputeerde staten en leden van provinciale staten in de jaren 2009 t/m 2013.
Voorgesteld wordt het verzoek voor zover het betrekking heeft op openbare informatie te honoreren.
Wat willen we bereiken?
De Wet openbaarheid van bestuur (de Wob) heeft, zoals de naam al aangeeft, openbaarheid van het
bestuur als doel. Daarom zijn slechts enkele uitzonderingen in de Wob benoemd. Bij toetsing van de
gevraagde informatie is gebleken dat in deze geen informatie als vertrouwelijk gekenmerkt kan
worden.
Afdoening van aan PS gerichte Wob-verzoeken is niet overgedragen. Omdat een statenbesluit op 14
maart 2014 buiten de wettelijke termijn valt, is contact opgenomen met verzoeker. Verzoeker heeft
ermee ingestemd om geen verdagingsbrief te sturen (deze zou of onrechtmatig zijn of buiten de
termijn gestuurd worden) maar gelijk een voorstel aan u voor te leggen. Op deze wijze kan gestreefd
worden naar het toezenden van één pakket met informatie voor verzoeker.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
De inzet is om begin april 2014 alle informatie toe te sturen.
Wat doen we daarvoor?
Na besluitvorming door de Staten, zullen ook de commissaris van de Koning en het college van
gedeputeerde staten een besluit nemen. Alle openbare informatie wordt dan in één pakket
toegestuurd.
Wat mag het kosten?
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Het Presidium,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,
Drs. P. Joosse, griffier.

Onderwerp:
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Ontwerp-besluit
De Staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van het Presidium van 24 februari 2014 , nr. SGR-59/ 14003775;
besluiten:
de door De Persdienst opgevraagde informatie over buitenlandse reizen door statenleden en voor
rekening van de provincie Zeeland in de periode 2009 t/m 2013 beschikbaar te stellen.
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