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Per 1 mei 2022 treedt de Woo in werking. De Woo is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet
ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te
archiveren is. De Woo wordt de komende jaren ingevoerd in nauwe samenwerking met het ministerie van BZK,
het Interprovinciaal Overleg (IPO) en medeoverheden (Rijk, Unie van Waterschappen, Vereniging van
Nederlandse Gemeenten).
Middels dit memorandum informeer ik u over de stand van zaken over de invoering van de Woo bij ons.
De Woo heeft diepgaande impact op onze organisatie. Om aan de verplichtingen in de Woo te kunnen voldoen
moet de provincie Utrecht de eigen informatiehuishouding op orde brengen. De informatiehuishouding omvat
de opslag, het beheer en de verstrekking van informatie binnen een organisatie. Het is essentieel dat de
informatiehuishouding van een organisatie adequaat en professioneel is ingericht. Als dit het geval is, zijn alle
documenten op het juiste moment in een bepaald werkproces, voor de juiste functionaris, in de juiste vorm
beschikbaar. Vanuit de roadmap SlimCity worden al IT voorzieningen gerealiseerd die bijdragen aan een goede
informatiehuishouding en de uitvoering van de Woo, evenals de inrichting van het CIO-office.
Daarnaast staat de provinciale organisatie voor de uitdaging om een cultuuromslag te maken waarbij vanaf het
moment van opstellen (creatie) van documenten al wordt nagedacht over openbaarmaking. Voor dit
verandertraject wordt een meerjarige programmaplanning gemaakt.
Voor de invoering van de Woo treft de provincie de volgende voorbereidingen danwel heeft deze getroffen:
▪
Ambtelijk en bestuurlijk de impact van de Woo voor de organisatie doorgesproken;
▪
Inventariseren van de Quick Wins van de documenten die voor spoedige publicatie in aanmerking kunnen
komen;
▪
Blauwdruk van de organisatie die de invoering van de Woo ter hand neemt;
▪
Werving van een programmamanager Woo;
▪
Vanaf 1 mei 2022 is de invulling van de functie van contactfunctionaris Woo een wettelijke verplichting.
Deze functie is ingericht, nu met een tijdelijke waarnemer. Werving voor de invulling van de functie geschiedt voor zowel de Statengriffie als de Provincie;
▪
Herontwerpen van de correspondentie en de werkprocedures voor het behandelen van de Woo verzoeken;
▪
Samen met IPO en de provincies Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zeeland voert het
onderzoeksbureau Berenschot voor de provincie Utrecht een impactanalyse en een 0-meting uit. Deze
analyse en 0-meting is de opmaat voor het programmaplan voor invoering.
Bij de beschikbaarheid over het programmaplan en de gehele programmaorganisatie voor invoering zal ik u
wederom informeren.
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