
Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 11 april 2022, PZH-2021-785370853 (DOS-

2020-0007039), houdende wijziging van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2021

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet open overheid per 1 mei 2022 een

wijziging van de wettelijke grondslag noodzakelijk is in het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van

Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2021;

Besluiten:

Artikel I 

Het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland

Zuid 2021 wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel 5, tweede lid, onderdeel c komt te luiden: 

c. Woo- en/of informatieverzoeken vanuit de media. 

B.

Bijlage 1: Mandaatlijst Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2021 wordt als volgt gewijzigd:

1.   Het mandaat met nummer RAA10 komt te luiden:

Mandaatnummer

RAA10

BESLUITEN/BEVOEGDHEDEN

Het uitoefenen van bevoegdheden op grond van de Woo.

TOELICHTING/VOORWAARDEN

Het mandaat omvat zowel de bevoegdheid tot het nemen van besluiten en het verrichten van

handelingen strekkend tot passieve openbaarmaking, als tot het nemen van besluiten en het

verrichten van handelingen strekkend tot actieve openbaarmaking.

Uitoefening van het mandaat vindt plaats met inachtneming van een door het college van

Gedeputeerde Staten te geven werkinstructie Woo, alsmede met inachtneming van de door het

college van Gedeputeerde Staten vastgestelde beleidsregels inzake actieve openbaarheid, zoals

deze op het moment waarop het onderhavige mandaat wordt uitgeoefend geldend zijn.

Onverminderd het bepaalde in artikel 5, eerste lid van het mandaatbesluit, zendt de directeur van

de omgevingsdienst in de eerste week van elke kalendermaand een overzicht aan Gedeputeerde

Staten van alle bij de omgevingsdienst ingediende verzoeken om passieve openbaarheid, alsmede

informatie over de stand van zaken van in de behandeling zijnde verzoeken.

2. In de lijst van afkortingen wordt “Wob: Wet openbaarheid bestuur” vervangen door: 

    Woo: Wet open overheid.



Artikel II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2022. 

Den Haag, 11 april 2022

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Drs. J. Smit,    voorzitter

Drs. H.M.M. Koek,  secretaris


