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Betreft: Verzoek Wet Openbaarheid van Bestuur, inzake geheimhouding stukken
Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Hierbij doen ondergetekenden beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. De aanvraag richt zich op de door
Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten geheim verklaarde stukken vanaf 2014 t/m de datum van de
beantwoording van dit verzoek. We voeren dit onderzoek uit onder alle Noord-Hollandse gemeenten en de
provincie. Wij verzoeken in dat kader om toezending van een afschrift van het volgende:
1. Het aantal door Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten geheim verklaarde stukken per jaar.
2. Per geheim stuk/document gespecificeerd wat het onderwerp en/of aard van de inhoud is, de datum dat de
geheimhouding is ingegaan en eventueel onder welke voorwaarden de geheimhouding wel/dan niet van kracht
is/blijft.
3. De reden dan wel het onderliggende belang waarom tot geheimhouding is besloten; gespecificeerd per
stuk/document.
4. Alle officiële door het Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten bekrachtigde en/of getekende verklaringen
van geheimhouding.
5. Alle notulen van het Gedeputeerde Staten én Provinciale Staten waarin is opgenomen dat tot geheimhouding is
besloten.
Indien u voor de volledige afhandeling van dli WOB-verzoek dit door moet sturen naar andere bestuursorganen of
instanties, wordt een schriftelijke kopie hiervan op prijs gesteld. Als hoofdgeadresseerde van dit WOB-verzoek
blijft u echter verantwoordelijk voor de correcte afhandeling hier van.
Gaarne ontvang ik uw beschikking en de gevraagde WOB-documenten binnen de wettelijke termijnen.
U bij voorbaat dankend voor de toezending van de WOB-documenten.
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Betreft: uw verzoek om informatie d.d. 29juli 2016 met betrekking
tot geheimhouding van stukken

Verzenddatum

Geachte heren,

Kenmerk

—8 SEP, 2016
842626/853066

Op 29 juli 2016 ontvingen wij uw verzoek om informatie in het kader
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U heeft ons verzocht om
informatie betreffende de geheimhouding van stukken door GS en/of
P5. Wij hebben u op 3 augustus 2016 een verdagingsbesluit
toegestuurd, waarbij we de beslissing op uw verzoek hebben verdaagd
met vier weken. Met deze brief ontvangt u onze beslissing op uw
verzoek om informatie.

Uw kenmerk

Werkwijze geheimhouding door de provincie
Alvorens in te gaan op de concrete vragen uit uw verzoek, geven wij een
toelichting op onze werkwijze rond geheimhouding.
Het opleggen van geheimhouding op besluiten en/of stukken door ons
college vindt zijn grond in artikel 55 van de Provinciewet. In principe
zijn al onze besluiten openbaar. Als wij menen dat geheimhouding
noodzakelijk is wegens een belang, genoemd in artikel 10 van de Wob,
besluiten wij in onze plenaire vergadering tot geheimhouding van het
desbetreffende besluit of document Het belang dat tot geheimhouding
noopt wordt expliciet vermeld in ons besluit. En verder wordt de
geheimhouding altijd voor beperkte duur opgelegd.
Zodra het belang niet langer speelt, wordt het besluit alsnog actief
openbaar gemaakt door middel van een appendix bij onze openbare
besluitenlijst. De openbare besluitenlijsten kunt u op onze website
vinden onder Bestuur -> Gedeputeerde Staten.
Postbus 3007
Als wij geheime stukken aan P5 overleggen, dienen zij op grond van
artikel 25, tweede lid, Provinciewet de geheimhouding te bekrachtigen.
Ook PS doen dat voor beperkte duur, voor zolang het desbetreffende
belang, dat met de geheimhouding is gemoeid, speelt. Als P5 uit eigen
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beweging geheimhouding opleggen op basis van artikel 25, eerste lid,
Provinciewet, doen zij dat eveneens voor beperkte duur.
De vergaderingen van PS en de notulen van deze vergaderingen zijn
openbaar en terug te vinden op onze website. U kunt deze vinden onder
Bestuur -> Provinciale Staten -> Vergaderingen Provinciale Staten. De
notulen van besloten vergaderingen van P5 zijn niet openbaar. Dat
laatste volgt rechtstreeks uit de Provinciewet. De Wob Is op die notulen
niet van toepassing.
Beslissing op uw verzoek
1. In de door u gevraagde periode (vanaf 201 4 t/m de datum van de
beantwoording van uw verzoek) heeft ons college in 1 75 gevallen
geheimhouding opgelegd op het besluit en/of de onderliggende
stukken. Uitgesplftst naar jaar gaat het om:

Jaar

Totaal aantal
genomen GSbesluiten

2014
2015
2016*

899
790
544

*

Aantal besluiten
waarin geheimhouding is
opgelegd
81
63
31

Percentage
geheimhouding
t.o.v. genomen
besluiten
9%
8%
6%

tot en met augustus
In het merendeel van de gevallen waarin geheimhouding is
opgelegd, is deze vaak al een paar dagen na het genomen besluit
alweer komen te vervallen.
-

-

In deze zelfde periode hebben P5 in 8 gevallen geheimhouding
opgelegd (bekrachtigd) op verzoek van ons college (2 in 2014; 5 in
201 5 en 1 in 2016) en in 3 gevallen zelfstandig of op verzoek van
de Commissaris van de Koning (2 in 2014 en 1 in 2016);
2. In bijlage 1 hebben wij de door ons genomen besluiten
gespecificeerd op onderwerp en datum. Ook hebben wij
aangegeven in welke gevallen wij aan P5 geheimhouding hebben
opgelegd en wanneer PS deze geheimhouding hebben bekrachtigd;
3. Tevens hebben wij in bijlage 1 • per onderwerp, het onderliggende
belang aangegeven dat met de geheimhouding was gemoeid. Ook is
aangegeven tot wanneer (onder welke voorwaarden) de
geheimhouding van kracht blijft (het tweede deel van uw vraag 2.).
Het is de letterlijke tekst van het geheimhoudingsbesluit dat wij
hebben genomen dan wel - in het geval wij ook aan P5
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geheimhouding hebben opgelegd de letterlijke tekst uit de brief
aan PS. In bijlage 2 geven wij overzicht van de door P5 of de CUk
opgelegde geheimhouding op stukken in de gevraagde periode;
-

4.

De provincie Noord-Holland werkt niet met officiële bekrachtigde
en/of getekende verklaringen van geheimhouding. De geheime
besluiten van ons college worden opgenomen op een interne
besluitenlijst. De besluiten ten aanzien waarvan P5 geheimhouding
hebben opgelegd dan wel, op ons verzoek, geheimhouding hebben
bekrachtigd, zijn opgenomen in de besluitenlijst en in de notulen
van P5;

5. Op grond van artikel 11 van de Wob maken wij de notulen van de
vergaderingen van ons college niet openbaar. Deze notulen zijn
opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevatten hoofdzakelijk
persoonlijke beleidsopvattingen van de gedeputeerden. Het is niet
mogelijk om deze persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot de
persoon herleidbare vorm te verstrekken. Voor zover de notulen
feitelijke informatie bevatten is deze onlosmakelijk verbonden met
de persoonlijke b&eidsopvattingen. De vergaderingen van P5 (en de
notulen van deze vergaderingen) zijn openbaar. Daarvoor verwijzen
wij u naar onze website. De notulen van de besloten vergaderingen
van P5 zijn niet openbaar, dit volgt rechtstreeks uit de Provinciewet
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht ii naar aanleiding van ons besluit nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met de contactpersoon, zoals genoemd bovenaan in
deze brief.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

iiV

waarnIiend pr.i41’esecretaris
RJ. Schsrtman

J.H.M. 3ond

Rechtsm iddelen
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord
Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 1 23, 2000 MD Haarlem.

415

Voor meer informatie kunt u de provinciale website bezoeken:
noordholland ni.
Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze
behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele
behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op.
In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het
telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u
bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de
Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland.
-

-
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De volgende stukken zullen met de verzending van dit besluit openbaar
worden gemaakt via onze website
Lol2. Dit kan
enkele dagen duren.
1.
2.

Bijlage 1 Overzicht van door GS opgelegde geheimhouding (aan
P5) in de periode januari 2014 tot en met augustus 2016
Bijlage 2 Overzicht van door PS of de CvdK opgelegde
geheimhouding op stukken in de periode 01 -01 -201 4 t/m 27-062016
-

-
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Betreft: Wob-verzoek RTV Noord-Holland over geheimhouding van
stukken

Verzenddatum

—

Geachte leden,

8 SEP. 2016

Kenmerk
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Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u ter kennis dat wij op
6september 2016 een besluit hebben genomen over een Wob-verzoek
van RW Noord-Holland (ontvangen 29juli 2016) met betrekking tot de
geheimhouding van stukken. De beantwoording van dit Wob-verzoek
heeft plaatsgevonden in overleg met de Statengriffie. Voor de inhoud
van onze beslissing op dit verzoek, verwijzen wij u naar de bijlagen bij
deze brief.

Uw kenmerk

De betreffende stukken kunt u ook vinden via de volgende link:

www. noord-hol land n Ijwob
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
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4 bijlage(n)
Beslissing op Wob-verzoek RTV Noord-Holland
Bijlage 1 Overzicht van door GS (aan PS) opgelegde
geheimhouding
Bijlage 2 Overzicht van door P5 of Cdk opgelegde

J.H.M. Bond
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