
 

 

Statenstuk 2022-74 

Aanwijzen Woo-contactfunctionaris voor Provinciale Staten 

 
Voorgestelde behandeling: 
- Provinciale Staten op 9 november 2022 
- Fatale beslisdatum: 9 november 2022 
 
 
 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 31 oktober 2022, kenmerk 
44/SG/202202394 
 
Behandeld door de mevrouw L. Schutte, telefoonnummer (0592) 36 56 84 
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Inleiding 

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is overheden transparanter maken, door 
overheidsinformatie beter vindbaar en raadpleegbaar te maken.  
 
De wet (artikel 4.7 Woo) schrijft voor dat bestuursorganen één of meer contactpersonen moeten 
aanwijzen voor de beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie. 
Deze contactpersoon moet goed op de hoogte zijn van de informatie die een organisatie in 
beheer heeft en daarbij een actieve voorlichtingsfunctie. Daarnaast moet deze contactpersoon 
ervoor zorgen dat er contact wordt gelegd met de mensen die daadwerkelijk toegang tot de 
gevraagde informatie hebben en die de informatie kunnen verschaffen. Verder brengt deze 
contactpersoon scherpte in verzoeken aan, handelt verzoeken af, licht de verzoeker voor over de 
beschikbaarheid van informatie en waar deze te vinden is, is transparant over welke informatie 
niet beschikbaar is en geeft voorlichting over het indienen van een Woo-verzoek.  
 
Per bestuurslaag moet een Woo-contactfunctionaris worden ingesteld. Binnen de Statengriffie is 
mevrouw L. Schutte de juridisch adviseur (onder supervisie van de Statengriffier). Voor 
Provinciale Staten zal zij fungeren als contactpersoon bij Woo-zaken.   

Advies 

De juridisch adviseur binnen de Statengriffie aan te wijzen als Woo-contactfunctionaris voor 
Provinciale Staten. 

Beoogd effect 

Met het aanwijzen van een Woo-contactfunctionaris wordt invulling gegeven aan de wettelijke 
verplichting zoals omschreven in artikel 4.7 Woo. 

Argumenten 

Met dit besluit voldoen de staten zoals gezegd aan hun wettelijke verplichting. Binnen de 
Statengriffie is de juridisch adviseur de aangewezen persoon om deze functie te vervullen. Zij 
verzorgt ook al AVG-werkzaamheden. 

Uitvoering 

De ambtelijke organisatie biedt ondersteuning aan de juridisch adviseur waar het gaat om 
verzoeken zoals omschreven in de Woo.  
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Tijdsplanning 

Met deze aanwijzing van de Woo-contactfunctionaris wordt per direct invulling gegeven aan de 
wettelijke verplichting.  

Communicatie 

De contactgegevens van de Woo-contactfunctionaris wordt gepubliceerd op de website van het 
Drents Parlement.  
 
 
 
 
 
Assen, 31 oktober 2022 
Kenmerk: 38/SG/202202394 
 
 
 
 
Provinciale Staten van Drenthe, 
 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter  
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier  
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 31 oktober 2022, 
kenmerk 44/SG/202202394; 
 
 
gelet op artikel 4.7 Wet open overheid; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
De juridisch adviseur binnen de Statengriffie aan te wijzen als Woo-contactfunctionaris voor 
Provinciale Staten. 
 
 
 
Assen, 9 november 2022  
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
    , voorzitter     , griffier 
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