
POSTBUS 300 7 200 1 DA HAA RLEM 

Mevrouw Floor Terra 

 

 

Provincie 
Noord-Holland 

VERZONDEN Z Z NOV. Z011 

Betreft: Beantwoording WOB-verzoek beveiligingsbeleid ICT 

Geachte mevrouw Terra, 

U heeft op de website van de provincie Noord-Holland met een beroep 

op de Wet openbaarheid van bestuur gevraagd om 'alle documenten die 
relevant waren voor het beveiligingsbeleid van /CT systemen van de 
provincie tot september 20 11 waaronder de eisen die gesteld worden 
aan /CT systemen waar de provincie verantwoordelijk is, het beleid bij 
het ontdekken van een beveiligingsincident en eventuele rapporten van 
securityaudits'. Met betrekking tot deze vraag, die bij ons geregistreerd 

staat op 2 november 2011 onder kenmerk 17604033, delen wij u het 

volgende mede . 

1) Voor haar informatiebeveiligingsbeleid gebruikt de provincie Noord

Holland op dit moment de 'interprovinciale baseline voor 

informatiebeveiliging' (zie bijlage 1 ). Deze baseline is in 2010 

ontstaan in onderlinge samenwerking tussen de !CT-beveiligings

functionarissen van de provincies en is geadopteerd door de 

provincie Noord-Holland als referentiedocument voor haar 

informatiebeveiligingsbeleid. De baseline geeft een standaard 

aanpak voor het detecteren en analyseren van risico's alsmede een 

standaard aanpak voor het selecteren van mogelijke maatregelen . 

Ook geeft het inzicht in de (beveiligings)eisen die gesteld worden 

aan de provinciale ICT systemen. 

2) Het onder de vlag van dit informatiebeveiligingsbeleid treffen van 
beveiligingsmaatregelen bij de provincie Noord-Holland is 

gebaseerd op het principe dat deze maatregelen genomen dienen te 

worden op basis van te beheersen beveiligingsrisico's. Dat houdt in 

dat op grond van een 'business case', met daarin ondermeer een 
afweging van de kosten van de te nemen maatregel versus het 

gelopen risico, een besluit genomen wordt om de specifieke 
maatregel al dan niet te activeren . 
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3) Er loopt op dit moment binnen de provincie een project om te 

komen tot verdere professionalisering van het informatie

beveiligingsbeleid en -uitvoering. Hierover zijn op dit moment nog 

geen documenten beschikbaar. 

4) Over bij de provincie uitgevoerde securityaudits kunnen wij u geen 

documenten verstrekken. Securityaudits geven inzicht in specifieke 

geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen en specifieke 

(rest)risico's. Openbaarmaking hiervan kan ernstige schade 

toebrengen aan de continuïteit en veiligheid van de ICT 

voorzieningen bij de provincie en haar ICT onderaannemers . Omdat 

het herstellen van deze schade aanzienlijke kosten met zich mee 

kan brengen strijdt verstrekking van de betreffende informatie met 

de financiële belangen van de provincie . Gelet hierop dient dit 

belang van de provincie overeenkomstig artikel 10, tweede lid 

onder b, van de Wob zwaarder te wegen dan het belang van 

openbaarmaking van de betreffende informatie. 

Voorts stoelen wij deze weigering op artikel 1 0, eerste lid onder c, 

van de Wob, voorzover het de ICT onderaannemers van de provincie 

betreft. Het betreft hierbij bedrijfs- en fabricagegegevens die 

vertrouwelijk aan ons zijn verstrekt door de betreffende bedrijven. 

Ook om deze reden kunnen wij de betreffende informatie niet aan u 

verstrekken. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd op uw verzoek . 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

namens dezen, 

Gwu~l~ 
sectorma~ie 
Mw. L.M. Veth 
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BEZWAAR 

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, 

uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen . 

Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord

Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, 

Postbus 123, 2000 MD Haarlem. 

U kunt telefonisch een folder aanvragen over de bezwaarprocedure 

(023-514 41 41) of voor meer informatie de provinciale website 

bezoeken: www.noord-holland.nl. 
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