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Hierbij informeren wij u over ons besluit om de GS-besluiten die in bestuurlijk mandaat worden 

genomen, inclusief onderliggende stukken, actief openbaar te maken door deze te publiceren op 

de provinciale website. Bij publicatie wordt de Beleidsregel actieve openbaarheid in acht 

genomen. Dat betekent dat de besluiten in beginsel openbaar gemaakt worden, tenzij er redenen 

zijn om niet tot (volledige) actieve openbaarmaking over te gaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval 

zijn als de inhoud van een besluit valt onder intern beraad met persoonlijke beleidsopvattingen of 

als door publicatie de onderhandelingspositie van de provincie of de privacy van betrokkenen 

ernstig geschaad wordt. 

Wij streven ernaar om uiterlijk 1 januari 2018 over te gaan tot actieve openbaarmaking.

Om duidelijkheid te scheppen voor de behandelend ambtenaar én om voorspelbaar te handelen 

is de Instructie omtrent actieve openbaarheid bestuurlijk mandaat vastgesteld. In deze instructie, 

die als bijlage bij deze brief is gevoegd,  zijn de besluiten die in bestuurlijk mandaat genomen 

worden ondergebracht in vier categorieën met een eigen publicatieregime:

• Categorie 1 - Publiceren GS-voorstel, publiekssamenvatting en eventuele bijlagen.

• Categorie 2 - Publiceren van GS-voorstel en publiekssamenvatting. Eventuele bijlagen 

worden niet gepubliceerd.

• Categorie 3 – Publiceren van publiekssamenvatting. GS-voorstel en eventuele bijlagen 

worden niet gepubliceerd.

• Categorie 4 – Afzien van actieve openbaarheid.

Een groot deel van de GS-besluiten in bestuurlijk mandaat gaat over subsidieaanvragen. 

Informatie over onder meer begunstigde en verleend bedrag worden reeds in het Openbaar 

subsidieregister gepubliceerd.
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Dit besluit is het vervolg op het GS-besluit van 13 december 2016 om met ingang van 1 januari 

2017 alle besluiten, inclusief onderliggende stukken, van de openbare agenda van de

vergaderingen van Gedeputeerde Staten actief openbaar te maken. 

Het actief openbaar maken van collegebesluiten is een volgende stap in de realisatie van een 

transparante en open provincie, een van de ambities uit het Hoofdlijnenakkoord. Deze ambitie 

heeft geleid tot het programma Transparante en Open Provincie (TOP). Het uitgangspunt van dit 

programma is dat alle informatie, data en gegevens die de provincie heeft, worden ontsloten, 

tenzij er een wettelijke of bestuurlijke noodzaak is dat niet te doen, of zwaarwegende belangen 

zich daartegen verzetten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Bijlage Instructie omtrent actieve openbaarheid bestuurlijk mandaat
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