
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 31 mei 2022 
Ons kenmerk 22/5.3/2022000831 
Behandeld door team Bestuur en Concernzaken (0592) 36 55 55  
Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergaderingen van de Staten-
commissie FCBE van 23 juni 2021 en 27 oktober 2021 over Wet open overheid 
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
In de vergaderingen van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Eco-
nomie (FCBE) van 23 juni 2021 en 27 oktober 2021 hebben wij toegezegd dat wij 
u zouden informeren over de Wet open overheid (Woo) en de gevolgen daarvan 
voor de provincie. Op 7 december 2021 hebben wij u reeds geïnformeerd. Door 
middel van deze brief geven wij, naar aanleiding van de inwerkingtreding op  
1 mei 2022, een update over de implementatie.  
 
Woo is deels in werking getreden op 1 mei 2022 
De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden, behoudens de onderdelen ten 
aanzien van actieve openbaarheid. De Woo kent geen overgangsrecht en alle 
verzoeken ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)  
zullen op basis van de Woo worden afgehandeld. Dit houdt in: met een kortere 
afhandelingstermijn (maximaal zes in plaats van maximaal acht weken) en met 
inachtneming van de uitzonderingen van de Woo.  
 
Ten aanzien van actieve openbaarheid – de elf informatiecategorieën die over-
heden uit eigen beweging via een centraal platform (PLOOI) moeten publiceren – 
is een implementatieperiode van circa zes jaar voorzien. Naar verwachting is dat 
voor de eerste vier categorieën (wet en regelgeving; organisatiegegevens; ver- 
gaderstukken en verslagen van PS; stukken van GS) in 2023. De provincie pu- 
bliceert al een groot deel van de informatie uit deze eerste categorieën (onder 
andere bedrijfsgegevens, agenda’s en besluitenlijsten PS). In de daaropvolgende 
jaren zullen steeds meer categorieën actief worden gepubliceerd. 
  



 

 

Aanpassingen van processen en systemen  
Zoals in onze eerdere brief aangegeven, zullen de veranderingen ten aanzien van 
de passieve en actieve openbaarheid aanpassingen van processen en systemen 
vereisen. Hiervoor lopen twee projectopdrachten. Hiervoor is gekozen vanwege 
de uiteenlopende data van inwerkingtreding en de verschillen in aard en impact 
van deze onderdelen van de Woo.   
 
De implementatie van de Woo, voor het deel over de passieve openbaarheid, zit 
in een afrondende fase. Het interne Wob-proces is omgebouwd naar een Woo-
proces en informatie, zoals een handleiding, is voor de organisatie beschikbaar 
gesteld. De wettelijk verplichte Woo-contactfunctionaris, waarvoor 0,4 fte staat, 
moet nog een plaats krijgen binnen de organisatie. Herijking van taken zal  
onderdeel zijn van de organisatieontwikkeling. 
 
Naast de onderdelen die direct actie vereisen, heeft de Woo impact op de gehele 
organisatie en vraagt het dat de informatiehuishouding op orde is. Steeds ver-
dere digitalisering speelt daarbij een rol. Het is ook nodig om hiermee voort- 
varend door te gaan, om in staat te zijn de elf informatiecategorieën actief (en 
geautomatiseerd) te publiceren. In een interne impactanalyse is uiteengezet 
welke hoofdprocessen geraakt worden door de Woo.  
 
De middelen die via de algemene uitkering van het Rijk beschikbaar zijn gesteld 
voor de implementatie van de Woo zijn deels ingezet voor extra personele inzet 
om op 1 mei 2022 gereed te zijn voor de Woo. In de toekomst zal er ook een  
beroep op moeten worden gedaan voor verdere aanpassingen van de processen, 
applicaties en personele bezetting.  
 
Tot slot, zie voor meer informatie de site van het IPO 
https://www.ipo.nl/nieuws/de-wet-open-overheid-woo-treedt-in-werking-op-1-
mei-2022/. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
 

https://www.ipo.nl/nieuws/de-wet-open-overheid-woo-treedt-in-werking-op-1-mei-2022/
https://www.ipo.nl/nieuws/de-wet-open-overheid-woo-treedt-in-werking-op-1-mei-2022/


prcoincie h uis'Westerbrink r, Assen
postadres Postbus r22, 94oo Ac Assen

www.drenthe.nl
o59z - 36 55 55

provincieprenthe

Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 7 december 2021

O ns ken me rk 4915.212O21 OO2209

Behandeld door Bestuur en Concernzaken (0592) 36 55 55

Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergaderingen van de Staten-
commissie FCBE van 23 juni en 27 oktober 2O21 over Wet open overheid

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergaderingen van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
(FCBE) van 23 juni en 27 oktober 2021 hebben wij toegezegd dat wij u zouden infor-
meren over de Wet open overheid (Woo) en de gevolgen daarvan voor de provincie.

Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging.

Woo treedt deels in werking op 1 mei 2022
De Woo is op 5 oktober 202'l aangenomen door de Eerste Kamer en treedt in werking
op 1 mei 2022, behoudens de onderdelen ten aanzien van actieve openbaarheid. Ten

aanzien van actieve openbaarheid - de elf informatiecategorieën die overheden uit
eigen beweging via een centraal platform (PLOOI) moeten publiceren - is nog geen

datum van inwerkingtreding bepaald. Naar verwachting is dat in 2023.

Passieve openbaarheid
De passieve openbaarheid vanuit de Woo - de informatieverzoekenA/Vob-verzoeken -
treedt gelijk met de wet in werking. De grootste verandering daarbij is dat de moge-
lijkheid om de behandeltermijn te verdagen, wordt ingekort met twee weken. ln

totaal zijn daarom niet acht maar zes weken beschikbaar (inclusief verdaging, exclusief
zienswijzeperiode) voor behandeling van een verzoek tot het openbaar maken van do-
cumenten. De inhoudelijke gronden voor uitzonderingen op de openbaarheid blijven
grotendeels gelijk, al wordt de mogelijkheid om persoonlijke beleidsopvattingen als

uitzondering te gebruiken in het kader van intern beraad beperkter, indien informatie
ouder is dan vijf jaar.
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Aanpassingen van processen en systemen
De veranderingen ten aanzien van de passieve en de actieve openbaarheid zullen aan-
passingen van processen en systemen vereisen. Dit zal verlopen via twee binnenkort op
te starten implementatieprojecten. Hiervoor wordt gekozen vanwege de uiteenlo-
pende data van inwerkingtreding en de verschillende aard en impact van deze onder-
delen van de Woo.

De middelen die via de algemene uitkering van het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor
de implementatie van de Woo, zijn bedoeld voor de incidentele implementatiekosten
en structurele meerkosten ten opzichte van de uitvoering van de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob). Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan extra personele
inzet en extra kosten voor nieuwe applicaties. De exacte omvang hiervan moet nog
blijken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll


