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Onderwerp: Mandaatbesluit afhandeling Woo-verzoeken
provinciale staten Zeeland 2022

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:
Nu op 1 mei 2022 de Wet open overheid (Woo) van kracht is geworden moet het PS mandaatbesluit voor
de afhandeling van verzoeken in het kader Wet openbaarheid van bestuur worden ingetrokken en dient
er een nieuw mandaatbesluit te worden vastgesteld om de tijdige afhandeling van Woo verzoeken gericht
aan PS mogelijk te maken.

statenstukken

Wat willen we bereiken?
Inwerkingtreding Wet open overheid
De Wet open overheid (vanaf nu: Woo) biedt belangrijke kaders en uitgangspunten om de
ambitie van een open en transparante organisatie vorm te geven. Vanuit de kaders van deze
wet wordt meer informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar gemaakt en
gepubliceerd. Hiervoor is het van belang dat de organisatie, de processen en de informatiehuishouding
hierop in voldoende mate zijn ingericht. Dit om er voor te zorgen dat onze informatie goed
vindbaar en uitwisselbaar is.
De Woo trad op 1 mei 2022 in werking. Gelijk met het van kracht worden van de Woo is de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) ingetrokken. De verplichting voor bestuursorganen om actief
bepaalde categorieën informatie, onder andere bestuursstukken, statenstukken, wet- en
regelgeving, convenanten, klachten, stukken van adviescolleges, beschikkingen en
onderzoeken (artikel 3.3 Woo) is nog niet in werking getreden. Deze verplichting treedt gefaseerd
op een nader bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip in werking. Belangrijk is dat de algemene
inspanningsverplichting van bestuursorganen om publieke informatie actief openbaar te maken
(artikel 3.1 Woo) wel al vanaf 1 mei 2022 geldt.
Op grond daarvan is een bestuursorgaan tot actieve openbaarmaking verplicht wanneer dat:
1. zonder onevenredige inspanning of kosten redelijkerwijs mogelijk is en
2. er geen sprake is van een van de uitzonderingsgronden (artikel 5.1 of 5.2 Woo) of
met de openbaarmaking geen redelijk belang wordt gediend.
Bestuursorganen kunnen beleid opstellen over de wijze waarop aan deze
inspanningsverplichting uitvoering wordt gegeven. In dat beleid kunnen ook prioriteiten
worden gesteld.
Eén van de doelen van de actieve openbaarmakingsverplichting is dat bestuursorganen meer
informatie uit zichzelf zullen openbaren in plaats van op verzoek. Naast dat de Woo een
organisatorische opgave met betrekking tot inrichting van verantwoordelijkheden en
processen met zich meebrengt, vraagt de Woo van de provincie Zeeland ook om bewust te worden van
de omgang met actieve openbaarmaking. Dit wordt opgepakt in het project Open Zeeland.
In het IPO-programma Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) werkt de Provincie samen met de
andere provincies aan de digitale transformatie van provincies. Het programma IDA
coördineert onder andere de invoering van de Woo bij de provincies.

Woo-contactpersoon
Een van de verplichtingen per 1 mei 2022 is het aanwijzen van de Woo-contactpersoon of personen als
loket voor informatievragen van burgers, bedrijven en media. Bestuursorganen hebben de verplichting
om, op grond van artikel 4.7 van de Woo, binnen de organisatie één of meer contactpersonen aan te
wijzen die vragen van burgers beantwoordt/beantwoorden over de beschikbaarheid van publieke
informatie bij het bestuursorgaan. Door zowel GS en cvdK, als voor PS dienen één of meerdere
contactpersonen te worden aangewezen.
De taak van de contactpersoon is om vragen van burgers, media en bedrijven te beantwoorden over de
beschikbaarheid van de overheidsinformatie waar men naar op zoek is. De contactpersoon helpt inzicht
te geven in welke informatie aanwezig is bij het bestuursorgaan. De contactpersoon is daarmee ook een
hulpmiddel voor burgers, bedrijven en media bij het opstellen van een verzoek om informatie.
Voorstel is om de bevoegdheid van PS tot het aanwijzen van een Woo-contactpersoon namens PS via
mandatering te beleggen bij de statengriffier.
Mandaatbesluit afhandeling Woo-verzoeken
Met enige regelmaat is de afgelopen jaren een Wob verzoek gericht geweest aan de provinciale staten
van Zeeland. Naar verwachting wordt dit onder het regime van de Wet open overheid niet anders. Er
dient binnen wettelijke termijnen te worden beslist op verzoeken ingevolge de Wet open overheid (Woo).
Omdat het vergaderschema van provinciale staten van Zeeland in de weg staat aan tijdige afhandeling
van dergelijke verzoeken, hebben PS op 26 september 2014 besloten om voor een aantal bevoegdheden
inzake de afhandeling van aan hen gerichte Wob-verzoeken mandaat te verlenen aan de voorzitter van
provinciale staten. Op zijn beurt heeft deze ondermandaat verleend aan de statengriffier voor (praktische)
zaken als termijnbewaking, termijnverlengingen, doorzending en andere administratieve handelingen.
Nu de Wet open overheid in werking is getreden dient het mandaatbesluit opnieuw te worden vastgesteld
zodat de voorzitter van provinciale staten en de statengriffier bevoegd blijven om verzoeken onder deze
Wet op een zelfde wijze af te kunnen handelen. Dit speelt des te meer omdat onder de Woo de
beslistermijnen zijn aangescherpt ten opzichte van de Wob (zie artikel 4.4 Woo). Onder de Woo wijzigt de
verdagingstermijn van vier weken naar twee weken. Dit betekent dat Woo-verzoeken sneller dienen te
worden behandeld en aanvragers sneller in beroep kunnen gaan.
De voorzitter en de statengriffier brengen de beslissingen, waarvan zij moeten aannemen dat
kennisneming door provinciale staten van belang is, onverwijld ter kennis van provinciale staten. Dit is
opgenomen in artikel 3 van het Mandaatbesluit Woo-verzoeken provinciale staten Zeeland. Daarnaast
worden alle verzoeken op grond van de Woo, de bijbehorende beslissingen op deze verzoeken en de
openbaar gemaakte documenten – net zoals voorheen bij Wob verzoeken- gepubliceerd op de
internetpagina van de provincie Zeeland.

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Er wordt tijdig besloten op Woo-verzoeken.

Wat doen we daarvoor?
Er wordt een nieuw mandaatsbesluit ter vaststelling aan provinciale staten aangeboden te weten het
Mandaatbesluit afhandeling verzoeken Wet open overheid provinciale staten van Zeeland 2022. Na
vaststelling en publicatie werkt dit besluit terug tot 1 mei 2022. Het oude mandaatbesluit wordt
tegelijkertijd ingetrokken.
Het besluit wordt op de volgende punten gewijzigd. Waar werd gerefereerd aan de Wob wordt in de
nieuwe tekst de Woo aangehaald. De Wet dwangsom is sinds 2016 niet meer van toepassing op
besluiten onder de Wob en is ook niet van toepassing voor de Woo, de verwijzing naar de wet wordt
weggelaten. De bevoegdheid van PS tot het aanwijzen van een Woo-contactpersoon namens PS wordt
door middel van mandaat verlening belegd bij de statengriffier. Ook wordt er gewerkt met een
dubbelmandaat voor de voorzitter en de statengriffier, zodat de afdoening van zogenaamd eenvoudige
informatieverzoeken te allen tijde voortvarend kan plaatsvinden.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

het presidium van Provinciale Staten van Zeeland,

drs. J.M.M. Polman, voorzitter

drs. F.J. van Houwelingen MPA, statengriffier

Onderwerp: Mandaatbesluit afhandeling Woo-verzoeken provinciale staten van Zeeland
2022

Ontwerpbesluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van het presidium van 9 mei 2022;
gelet op de inwerkingtreding van de Wet open overheid per 1 mei 2022;
gelet op afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht.

besluiten:
vast te stellen het in ontwerp bijgevoegde mandaatbesluit afhandeling verzoeken Wet
open overheid provinciale staten van Zeeland 2022

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 20 mei 2022.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

statenstukken

Drs. F.J. van Houwelingen MPA, statengriffier

