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Beste mevrouw Mathijssen, 

Allereerst dank voor de brief met conclusies en concrete aanbevelingen naar aanleiding van uw 

onderzoek naar de praktijk van Wob-verzoeken in de jaren 2018, 2019 en 2020. Zeker tegen de 

achtergrond van de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) per 1 mei waarderen wij het 

zeer dat de Rekenkamers aandacht besteden aan de afhandeling van Wob-verzoeken door 

overheden.  

Ons college vindt het belangrijk om als overheid open te zijn over het gevoerde beleid en de keuzes 

die je hierin maakt. Wij willen meer informatie (actief) openbaar gaan maken en de afgelopen jaren 

zijn er al de nodige stappen gezet op dit gebied. Vanwege het belang dat wij hechten aan een open 

overheid nemen wij met instemming kennis van uw conclusie dat wij de Wob-verzoeken 

grotendeels naar behoren behandelen. Tegelijkertijd merkt u echter op dat de provincie Gelderland 

nog niet voldoet aan alle eisen die deze wet aan ons stelt. Uw brief met aanbevelingen zien wij dan 

ook als aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg. 

Hieronder reageren we op de verschillende aanbevelingen die door u worden gedaan. 

Aanbeveling 1: PS verzoekt GS zorg te dragen voor een goede vastlegging van alle 

weigeringsgronden die worden toegepast in een Woo-besluit. 

Bij het inzetten van relatieve uitzonderingsgronden uit de Wob om informatie niet openbaar te 

maken, dient een belangenafweging gemaakt te worden. U geeft aan dat in de door u bestudeerde 

Wob-besluiten deze belangenafweging vaak niet wordt gemaakt. Dat klopt. Bij onze voorbereiding 

op de inwerkingtreding van de Wet open overheid hebben wij deze tekortkoming zelf ook 

geconstateerd. Inmiddels wordt deze belangenafweging wel consequent gemaakt in onze besluiten. 

Aanbeveling 2: PS verzoek GS om de werkinstructie aan te vullen met alle elementen die van 

belang zijn voor een goede afhandeling van Woo-verzoeken. 

U geeft aan dat de procesbeschrijving en werkinstructie duidelijk zijn, maar niet helemaal volledig. 

U benoemt twee onderwerpen om de werkinstructie mee aan te vullen.   
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Wanneer er om milieu-informatie gevraagd wordt, gelden er in de Wob andere regels voor wat 

betreft openbaarmaking en het toepassen van uitzonderingsgronden. Bij de beoordeling van 

milieu-informatie houden wij hier rekening mee, maar we hebben dit niet expliciet in onze 

werkinstructie opgenomen. Verder verstrekken wij de gevraagde informatie digitaal, tenzij de 

verzoeker heeft aangegeven de informatie op een andere wijze te willen ontvangen. Ook dit staat 

niet expliciet in onze werkinstructies. Wij zullen de werkinstructies op bovengenoemde punten 

aanvullen. 

Aanbeveling 3: PS verzoek GS om met een plan te komen waardoor verzoeken tijdig worden 

afgehandeld zodat de provincie ook op dit punt voldoet aan de wet. 

U constateert in uw bevindingen terecht dat het op tijd afhandelen van Wob-verzoeken bij ons, net 

als bij andere provincies, een aandachtspunt is. Zoals door u reeds aangegeven hebben we de 

afhandeltermijn al flink kunnen inkorten. Nog steeds hebben we voor de helft van de verzoeken 

meer tijd nodig om een besluit te nemen dan de wettelijke termijn die hiervoor staat.  

Binnen onze provincie is sinds 2017 een centraal Wob-team actief. Dit team is indertijd in het leven 

geroepen om de snelheid en de kwaliteit van de afhandeling van Wob-verzoeken te verbeteren. 

Daarbij is het continu versnellen van het afhandelproces zonder dat dit ten koste gaat van de 

kwaliteit van de besluiten een aandachtspunt.  

In verband met de inwerkingtreding van de Woo op 1 mei – die nog kortere beslistermijnen kent 

dan de Wob – is het besluitvormingsproces verder versneld door alle Woo-besluiten nu in 

ambtelijk mandaat af te handelen. PS wordt in de mededelingenbrief geïnformeerd over informatie 

die in het kader van de Woo openbaar is gemaakt. Daarnaast loopt er een langjarig project in de 

ambtelijke organisatie om de informatiehuishouding op orde te brengen. Hierdoor willen we in de 

loop der jaren de afhandeltermijn steeds verder inkorten. Meer informatie hierover vindt u in de 

Statenbrief van 19 april over de implementatie van de Woo (PS2022-247). 

Aanbeveling 4: PS verzoek GS om voortvarend verder te gaan met een volledige implementatie 

van de Woo. 

Aanbeveling 5: PS verzoek GS om een jaar na de behandeling van dit rapport inzicht te geven in 

de implementatie van de aanbevelingen 
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In de bovengenoemde Statenbrief informeren wij PS over de maatregelen die GS nemen om de 

Woo te implementeren en stappen te zetten op het gebied van (actieve) openbaarmaking. PS zal op 

de hoogte worden gehouden van de voortgang via de begroting, de jaarstukken en, waar nodig, 

afzonderlijke Statenbrieven.  Hierin besteden we uiteraard ook aandacht aan de implementatie van 

uw aanbevelingen.   

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

John Berends Miriam Nienhuis-van Doremaele 

Commissaris van de Koning Secretaris 


