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Paragraaf 1
Het college besluit:

1. tot het inrichten van een pilot voor actieve openbaarmaking;
2. de pilot te draaien op het dossier ‘Zonneweide Jaagweg 

Koggenland (Jaagweg)’; 
3. mandaat te verlenen aan de specialist van sector Juridische 

Zaken die belast is met de Wob-coördinatie om zelfstandig en 
actief informatie uit het project zonneweide Jaagweg openbaar te 
maken;

4. informatie die naar aard en inhoud wél vraagt om een 
bestuurlijke toets voor instemming aan de portefeuillehouder 
namens GS voor te leggen;  

5. het mandaat in werking te laten treden met ingang van de dag 
na uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en 
te beëindigen bij afronding van de pilot;

6. de pilot ter evaluatie terug te laten komen op de agenda van GS.

Paragraaf 2
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Met deze pilot wordt doorlopend en periodiek informatie actief openbaar 
gemaakt voor de buitenwereld, en gedeeld welke informatie niet actief 
openbaar wordt gemaakt en dus niet wordt gepubliceerd. De pilot leidt 
mogelijk tot een provincie brede werkwijze en beleidsregels waarin de 
uitgangspunten van actieve openbaarmaking staan beschreven.
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Interne toelichting voor GS: zie bijgevoegde GS-memo

Paragraaf 3
Gevolgen:
Financiële gevolgen en risico’s? Nee

Formatieve gevolgen en risico’s? Nee

Juridische gevolgen en risico’s? Ja, zie bijlage 1 memo pilot actieve 
openbaarmaking

Worden bindende afspraken gemaakt 
met andere partijen?
.

Nee

Gevolgen en risico’s openbaar maken 
besluit?

Nee. Besluit komt op de openbare besluitenlijst, 
die een dag na de GS-vergadering om 11.00 
uur gepubliceerd wordt.

Communicatieve gevolgen en risico’s? Nee

Europese gevolgen en risico’s? Nee

Gevolgen en risico’s voor de 
rechtmatigheid?

Nee

Overige gevolgen en risico’s? Nee 

Paragraaf 4
Ambtelijk afgestemd met:
Directie Beleid: Ja

Naam:  
(Omgevingsbeleid),  
(Grond) 

Directie B&U: Niet van toepassing

Directie Concernzaken: Ja
Naam:  (JZ),  

 (JZ), MT CZ
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Concerncontrol: Niet van toepassing

Kabinet/Staf AD: Niet van toepassing

Paragraaf 5
Bestuurlijk afgestemd met:
GS-staf/-staven 7 december 2020

Paragraaf 6
Verdere procedure:
a. PS actief informeren Nee

b. Publiceren in het Provinciaal Blad? Ja, het besluit m.bt. mandaat 




