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Onderwerp
Wet Open Overheid
Het algemeen bestuur neemt kennis van
▪ De memo over de Wet Open Overheid;
▪ De opdracht aan RNH om in overleg met het Bestuursbureau de invoering van de WOO voor te
bereiden en uit te werken. De extra kosten worden doorberekend aan de recreatieschappen en
inzichtelijk gemaakt in de najaarsrapportage.
Bestuurlijke achtergrond
De Wet open overheid (Woo) heeft als doel een transparante en actief openbare overheid. De wet zal
de Wet openbaarheid van bestuur vervangen en treedt op 1 mei 2022 in werking. In de Wet open
overheid komt onder andere een plicht tot het actief openbaar maken van gegevens.
Toelichting mededeling
In artikel 3.3 Woo staan alle categorieën waarvoor de actieve openbaarmaking geldt. Hieruit blijkt dat
zowel RNH als het Bestuursbureau namens de schappen verschillende nieuwe zaken moeten gaan
publiceren. De Woo bevat overgangstermijnen voor de verschillende categorieën. Een nieuwe mindset
is nodig bij het opstellen van stukken die onder de Woo vallen. Hier dienen we al rekening te houden
met de plicht van (actieve) openbaarmaking. De invoering van de Woo vergt een extra inspanning van
(decentrale) overheden. Vanuit het gemeentefonds en provinciefonds zijn hiervoor extra middelen
beschikbaar gesteld.
Financiële consequenties gemeenschappelijke regelingen
De financiële consequenties, zowel incidenteel als structureel, worden meegenomen in het op te
stellen plan van aanpak. De provincies en gemeenten ontvangen voor de implementatie en uitvoering
van de Woo middelen via het provincie- en gemeentefonds.
In de meicirculaire 2021 van het gemeente- en provinciefonds zijn gemeenten en provincies
geïnformeerd over de compensatie van de meerkosten die zij maken in verband met de uitvoering van
de Wet open overheid (Woo). In het nieuwsbericht van 1 juli 2021 op de website van de VNG staat
geschreven dat gemeenschappelijke regelingen geen bijdrage ontvangen uit het gemeentefonds. De
compensatie is aan de gemeenten toegekend en naar rato verdeeld. Dat betekent dat de
recreatieschappen (gemeenschappelijke regelingen) geen compensatie ontvangen voor de (incidentele
en structurele) meerkosten voor de wet Woo.
De schappen moeten ook voldoen aan de Woo en zullen daarvoor ook incidenteel en structureel
kosten maken. Deze zullen de schappen in rekening moeten brengen bij de participanten (provincie en
gemeenten) omdat zij de compensatie daarvoor van het rijk hebben ontvangen en de schappen niet.

De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen (bron: meicirculaire 2021
gemeente- en provinciefonds):
a. De incidentele middelen zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van
medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. Voor het gemeentefonds
gaat het om de volgende bedragen: voor de periode 2022 tot en met 2026 € 25 miljoen per
jaar, in totaal € 122 miljoen). Voor het provinciefonds betreft het de volgende bedragen:
€ 1,4 miljoen in 2022 en € 1,6 miljoen in 2023 tot en met 2026.
b. De structurele middelen zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de
informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris
en het beheer en onderhoud van systemen. Voor het gemeentefonds betreft het de volgende
bedragen: € 21 miljoen in 2022, oplopend naar structureel € 42 miljoen vanaf 2026.
Voor het provinciefonds gaat het om de volgende bedragen: € 2,7 miljoen in 2022, oplopend
naar structureel € 5,4 miljoen vanaf 2026.
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