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Betreft: Besluit actieve openbaarmaking documenten project
‘Zonneweide Jaagweg’ mei 2021
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Op 15 december 2020 hebben wij besloten documenten van het project
‘Zonneweide Jaagweg’, actief openbaar te maken door middel van een
pilot met ingang van januari 2021. In dit verband worden iedere maand
documenten geïnventariseerd, beoordeeld aan de hand van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) en zo veel als mogelijk openbaar
gemaakt.
Wettelijk kader
Ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Wob kan het bestuursorgaan dat
het rechtstreeks aangaat, uit eigen beweging informatie verschaffen
over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering daarvan, zodra dat in
het belang is van een goede en democratische bestuursvoering.
Ingevolge artikel 8, tweede lid, van de Wob draagt het bestuursorgaan
er zorg voor dat de informatie wordt verschaft in begrijpelijke vorm, op
zodanige wijze, dat belanghebbenden en belangstellende burgers
zoveel mogelijk worden bereikt en op zodanige tijdstippen, dat deze
hun inzichten tijdig ter kennis van het bestuursorgaan kunnen brengen.
In artikel 10 en 11 van de Wob staan de uitzonderingsgronden en
beperkingen voor het verstrekken van informatie.
Inventarisatie.
Ten behoeve van het actief openbaar maken, hebben wij ons
gericht op documenten zoals nota’s, memo’s, verslagen, agenda’s,
rapporten, et cetera. Het gaat dan om afgeronde dan wel vastgestelde
documenten. In dit verband zijn in de maand mei 2021 5 documenten
aangetroffen die in aanmerking komen voor actieve openbaarmaking.
Deze documenten zijn opgenomen in de inventarisatielijst, die bij dit
besluit is gevoegd.
E-mails en Whatsapp-berichten alsmede concepten vallen vooralsnog
buiten de reikwijdte van bovengenoemde pilot. Deze zijn dan ook niet
meegenomen in de inventarisatie en de daaropvolgende beoordeling.
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Besluit
Wij hebben besloten, gelet op artikel 8 van de Wob, de documenten
actief openbaar te maken met in achtneming van de weigeringsgrond in
artikel 10, tweede lid, onder e van de Wob.
Overwegingen
De samenleving vraagt in toenemende mate om openheid en
transparantie. Van de overheid mag verwacht worden dat zij hier op
inspeelt. Wij streven eveneens naar deze maximale openheid en
transparantie en willen daarom meer open en transparant zijn over de
werkwijze en de resultaten van de besluitvorming door of namens de
provincie en deze informatie publiekelijk delen.
Dit heeft geleid tot de openbaarmaking van de bijgevoegde
documenten. Voor zover deze documenten persoonsgegevens bevatten,
worden deze niet openbaar gemaakt. Op grond van artikel 10, tweede
lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van
persoonsgegevens namelijk achterwege voor zover het belang daarvan
niet opweegt tegen het belang van de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Wij vinden dit laatste belang hier zwaarder wegen en
hebben daarom, voor zover van toepassing, de persoonsgegevens in de
desbetreffende documenten onleesbaar gemaakt.
Wijze van openbaarmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op de Wob-pagina van
onze website, https://www.noord-holland.nl/Loket/Wob_verzoek.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

1540935/1658184

