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Bijlage(n): 1. Interne Benchmarksheet Provincie Utrecht MTO 2018  
  

 
Aan Provinciale Staten, 
 
Gevraagd besluit 
 
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 december 2020. 
 
Overwegende: 

- op grond van artikel 25, tweede lid van de Provinciewet geheimhouding is opgelegd aan de 
Benchmarksheet Provincie Utrecht MTO 2018 (MTO 2018) en de presentatie van Great Place to Work 
(GPTW); 

- deze geheimhouding door Provinciale Staten op 7 februari 2019 is bekrachtigd; 
- op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) naar aanleiding van een Wob-verzoek d.d. 14 

augustus 2020, wordt verzocht om de geheimhouding op te heffen. 
 
Gelet op de Provinciewet, de Wet openbaarheid van bestuur en het Reglement van Orde van Provinciale Staten; 
 
Besluiten: 

1. De geheimhouding voor wat betreft de scores en resultaten van het MTO 2018 en de presentatie van 
GPTW op te heffen, voor zover deze niet herleidbaar zijn naar individuele medewerkers.  
 

Inleiding  
Op 7 februari 2019 is op voorstel van Gedeputeerde Staten door Provinciale Staten de geheimhouding 
bekrachtigd op documenten die betrekking hebben op de resultaten van de MTO 2018 (PS2019PS04). Deze 
documenten betreffen de scores van het MTO 2018 en de presentatie van GPTW. 
 
Op 14 augustus 2020 is, bij wijze van een verzoek op grond van de Wob, door dhr. J. Maes van De Telegraaf 
openbaarmaking gevraagd van alle documenten die betrekking hebben op de tevredenheid van het personeel 
over de organisatie en de leiding van de provincie. Bij het beoordelen van de documenten die onder de reikwijdte 
van dit verzoek vallen, is gebleken dat het ook documenten betreft waarop Gedeputeerde Staten geheimhouding 
hebben opgelegd en waarvan de geheimhouding door Provinciale Staten is bekrachtigd op 7 februari 2019. Dit 
betreft het MTO 2018 en de daarmee verband houdende presentatie van GPTW.   
Op grond van de Wob en daarmee samenhangende jurisprudentie dient het Wob-verzoek te worden gezien als 
een verzoek tot opheffing van de opgelegde geheimhouding.  
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Op 12 oktober 2020 hebben Gedeputeerde Staten een besluit genomen op het Wob-verzoek. Besloten is om een 
aantal documenten (gedeeltelijk) openbaar te maken. Omdat door Provinciale Staten de geheimhouding is  
bekrachtigd op de documenten inzake  het MTO 2018 en de presentatie van GPTW, dienen deze documenten 
geheim te blijven tot aan de behandeling van het voorstel  door Provinciale Staten  totdat de geheimhouding 
wordt opgeheven (artikel 25, vierde lid van de Provinciewet). Deze documenten zijn derhalve niet openbaar 
gemaakt naar aanleiding van het Wob-verzoek. 
 
Vermeld moet worden dat, ondanks de geheimhouding die op de bovenstaande stukken rust en de gegevens op 
dit moment niet aan de verzoeker zijn verstrekt, de informatie waar de geheimhouding op rust door de Wob-
verzoeker is gebruikt in een artikel in de Telegraaf van 23 oktober. 
 
Juridische en andere relevante kaders 
Op grond van artikel 25 Provincie kan Gedeputeerde Staten op grond van een belang als genoemd in artikel 10 
van de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) omtrent de inhoud van stukken die aan Provinciale Staten worden 
overlegd, geheimhouding opleggen. Deze geheimhouding dient in de eerstvolgende vergadering door Provinciale 
Staten te worden bekrachtigd. 
 
Volgens de uitspraak 201507807/807/1/A3 van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State moet een 
Wob-verzoek tevens als een verzoek tot opheffing van geheimhouding worden beschouwd indien op de 
betreffende documenten geheimhouding rust. De betreffende documenten moeten derhalve opnieuw worden 
getoetst aan de uitzonderingsgronden van de Wob. 
 
Argumentatie 
De geheimhouding op de genoemde documenten is opgelegd, op grond van een belang zoals genoemd in artikel 
10 lid 2 onder g van de Wob. Kort samengevat is de geheimhouding opgelegd omdat bij openbaarmaking: 

• medewerkers onevenredig worden benadeeld omdat zij vertrouwelijk hebben meegewerkt aan de MTO; 
• participatie van medewerkers aan het MTO zal afnemen indien deze vertrouwelijkheid wordt geschaad 

wat weer gevolgen heeft voor de levensvatbaarheid van het instrument; 
• De veiligheid van individuele leidinggevende zou kunnen worden geschaad 

 
De interne benchmarksheet geeft de resultaten weer van het MTO uit 2018. Naar aanleiding van deze resultaten 
zijn maatregelen getroffen en verbeterplannen gemaakt. Sindsdien is er een nieuw MTO uitgevoerd en zijn er 
recentere resultaten over de tevredenheid van het personeel over de organisatie en haar leiding. Het college is 
voornemens de hoofdlijnen van de resultaten van het MTO 2020 in openbaarheid te bespreken met PS. Dit past 
in de voorgenomen open samenwerking die PS en GS hebben afgesproken rondom organisatieverbetering. Wel 
dienen we bij de bespreking van het MTO te bewaken dat er geen informatie wordt gedeeld op een detailniveau 
dat herleidbaar is naar individuele medewerkers. Dit zou raken aan het vertrouwen dat medewerkers mogen 
hebben bij het invullen van het MTO dat die informatie nooit herleidbaar is naar hen. In het licht van het 
voornemen zo om te gaan met de uitkomsten van het MTO 2020 vervalt de reden geheimhouding op te leggen 
aan het MTO 2018. 
 
Door de resultaten van het MTO 2018 op concernniveau openbaar te maken vervallen bovengenoemde 
argumenten (met het oog op het belang zoals genoemd in artikel 10 lid 2 onder g van de Wob van onevenredige 
benadeling van medewerkers en teamleiders) grotendeels. Door de resultaten op concernniveau inzichtelijk te 
maken, bestaat er voor met name de kleinere teams binnen de organisatie, niet de kans dat de gegevens 
herleidbaar zijn naar individuele medewerkers . 
Het openbaar maken van de resultaten van de MTO op concernniveau schaadt het belang van vertrouwelijke 
deelname aan het MTO derhalve niet of slechts in beperkte mate en dient daarom zwaarder te wegen. 
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Doelen en indicatoren  
Transparantie van het bestuur. 
 
Participatie  
Dit voorstel is tot stand gekomen in samenwerking van het team Team office support met de Wob-coördinator van 
het team Inkoop, Juridische zaken en Subsidies van Bedrijfsvoering. 
 
Financiële consequenties 
Geen 
 
Vervolg 
Na een positief besluit van PS zal het betreffende document, na een beoordeling op grond van de Wob aan de 
journalist ter beschikking worden gesteld. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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Ontwerpbesluit 
 
Besluit op 9 december 2020 tot vaststelling van Opheffing geheimhouding Interne Benchmarksheet MTO 2018  
 
Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 9 december 2020; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 november 2020 
met nummer 8219CDC9  
van afdeling Bedrijfsvoering 
 
Overwegende dat: 

- Gedeputeerde Staten middels het Statenvoorstel van 27-10-20020 aan Provinciale Staten voorstellen de 
geheimhouding op te heffen op de scores van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2018 en de 
presentatie van Great Place to Work; 

- Provinciale Staten op grond van artikel 25 Provinciewet bevoegd zijn om de geheimhouding op te heffen; 
- dit besluit in deze opheffing voorziet. 

 
Besluiten:  
 

1. De geheimhouding voor wat betreft de scores en resultaten van het MTO 2018 en de presentatie van 
GPTW op te heffen, voor zover deze niet herleidbaar zijn naar individuele medewerkers. 

 
 
 
Voorzitter,      Griffier, 
mr. J.H. Oosters      mr. C.A. Peters  


