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Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

VVD 1 Bij punt 2.3 heb ik aanvullende vragen mbt de 
publicatietermijnen van het openbare register. Het lijkt 
ons dat niets de gemeentesecretaris in de weg staat om 
ZODRA de geheimhouding is opgeheven door een besluit 
van PS, het besluit daarover te verwerken in het register 
en de betreffende stukken beschikbaar te maken. Dit staat 
los van 2C art. 22 van het protocol geheimhouding. Als 
onze visie klopt, kan dit als standaard werkwijze worden 
opgenomen. Nu nog niet relevant, maar als de lijst op enig 
moment heel lang wordt, hoe gaan we het dan 
overzichtelijk houden? Oftewel, wanneer verdwijnen 
openbaar gemaakte stukken uit het register?

Zodra door een PS besluit de geheimhouding van een document is 
opgeheven, zal de griffie het document openbaar publiceren. Tenzij er 
eerst een en ander geanonimiseerd moet worden. Nadat de griffie de 
provinciesecretaris/bestuurssecretariaat geïnformeerd heeft over het 
PS besluit, zal dit verwerkt worden in het register. Het beschikbaar 
komen (openbaar zijn van) de documenten, waarvan tussentijds de 
geheimhouding wordt opgeheven, hoeft niet te wachten op het 
verwerken in of publicatie van het register. Het gebeurt immers 
aansluitend aan het PS-besluit.
 
Conform het Protocol Geheimhouding wordt het register eens per half 
jaar actief geactualiseerd en zal een geüpdatet register naar de Staten 
gestuurd worden. Indien nodig zal dat register dan voorzien zijn van 
een Statenvoorstel tot opheffen van geheimhouding naar aanleiding 
van de actualisatie. Vervolgens wordt het register online gezet. Het 
register wordt overzichtelijk gehouden door alle onderwerpen waar de 
geheimhouding geheel van afgehaald is, uit de tabel te halen en in een 
afzonderlijke tabel eronder op te nemen. Daarmee wordt de lijst 
ingekort.
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