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Geachte voorzitter,
Naar aanleiding van het rapport van de rekenkamer Zeeland over de uitwisseling van geheime
informatie tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hebben uw staten besloten dat het
beleidskader geëvalueerd en geactualiseerd dient te worden.
In de brief die wij u op 22 oktober 2021 hebben toegestuurd, hebben wij u toegelicht dat het gezien de
komende implementatie van de Wet open overheid (Woo) en de aanpassingen in de Provinciewet, die
beide een wezenlijke impact gaan hebben op het protocol geheimhouding, niet wenselijk is om het
protocol op dit moment te actualiseren. Een actualisatie van het protocol zal plaatsvinden op het
moment dat beide wetswijzigingen zijn doorgevoerd en duidelijk is welke aanpassingen dit in het
protocol vraagt.
Zoals wij in de brief van 22 oktober ook aangaven, is de evaluatie van het protocol geheimhouding wel
uitgevoerd. Hierbij bieden wij u deze evaluatie aan, waarin onder andere is teruggekeken naar de
oorspronkelijke uitgangspunten van het protocol geheimhouding, de actualiteit van het protocol en het
proces van digitale terinzagelegging. Voor dat laatste onderdeel geldt dat, zoals toegezegd in het
statenvoorstel voor de digitale terinzagelegging, een specifieke evaluatie is uitgevoerd. Deze evaluatie
bieden wij u ook aan.
Uit de evaluatie trekken wij de conclusie dat het protocol uitwisseling geheime informatie door
gedeputeerde staten aan provinciale staten en aan statencommissies in essentie op de juiste manier
wordt toegepast en tot op heden voorziet in de behoefte. De beoogde doelen zijn grotendeels bereikt
en het protocol kent een uniforme werking. Op basis van de komende wetswijzigingen zal het protocol
worden aangepast. Daar komen we bij u op terug. Om de werking van het protocol verder te
optimaliseren, zijn een aantal verbeter- en aandachtspunten benoemd. Deze punten hebben onze
aandacht en worden betrokken in onze werkprocessen en bij het schrijven van een geactualiseerde
versie van het protocol.

Wij zullen u in de loop van 2022 nader informeren over de ingevoerde wetswijzigingen en de gevolgen
voor de actualisatie van het protocol geheimhouding.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen:
1. Evaluatie protocol geheimhouding
2. Evaluatie digitale ter inzagelegging
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