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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Eén van de drie door de provincie gedaagde partijen, Sanitas, heeft  via haar advocaat een Wob-verzoek 
ingediend. Zij wenst –kort samengevat- alle rapporten, correspondentie en Collegestukken te ontvangen inzake 
de verkoop van het oude provinciehuis en de asbestsanering van het oude provinciehuis. Het gaat hierbij om vele 
rapporten en correspondentie met allerlei betrokken partijen. In vervolg hierop heeft de provincie  een (standaard) 
verdagingsbrief gestuurd, waarin is aangeven dat zij op grond van de Wob uitstel vraagt van 4 weken om te 
reageren (tot 3 oktober 2014). Het verzoek is in behandeling genomen. Maar uit  juridisch onderzoek bleek dat er, 
onder verwijzing naar recente rechtspraak, gerede aanleiding is om het verzoek af te wijzen. 
 
Voorgeschiedenis 
Sanitas is als onderaannemer door opdrachtnemer Horyon ingeschakeld om controle metingen te doen in het 
oude provinciehuis. De provincie heeft op 29 maart 2013 Sanitas -evenals Horyon en Boot- aansprakelijk gesteld 
voor schade opgelopen door wanprestatie danwel onzorgvuldig handelen. Op  24 juni 2014 heeft  Sanitas een 
concept dagvaarding ontvangen. Vervolgens is de dagvaarding op 28 juli jl. betekent. Sanitas dient een Conclusie 
van Antwoord in te dienen op de (rol)zitting van 8 oktober. Sanitas heeft op 7 augustus 2014 het WOB-verzoek 
ingediend bij de provincie.  
 
Essentie / samenvatting: 

Wij hebben, na een externe  Wob-deskundige te hebben gesproken, besloten het  WOB-verzoek van Sanitas af 
te wijzen op de grondslag dat het geen verzoek betreft met het doel de opgevraagde stukken naar de 
openbaarheid te brengen, alsmede dat er andere (privaatrechtelijke) middelen beschikbaar zijn.  
Uit de recente rechtspraak volgt namelijk dat in de gevallen waarin de verzoeker in feite de informatie op grond 
van zijn hoedanigheid van procespartij vraagt, of uitsluitend met het oog op een civiele procedure of hangende 
een procedure tegen het bestuursorgaan opvraagt,  zijn verzoek dient te worden beoordeeld in het kader van de 
toepassing van andere artikelen. Er is dan voor toepassing van de Wob geen plaats. In geval het gaat om 
verzoeken om informatie die niet zijn gericht op een openbaarmaking voor een ieder hoeven deze evenmin aan 
de hand van de Wob te worden beoordeeld. 
Er kan worden gesteld dat er voor Sanitas ná ontvangst van de eerste aansprakelijkstelling en na het openbaar  
maken van het Twijnstra Gudderapport door de provincie in juni 2013 danwel de verzending van de 
conceptdagvaarding  voldoende tijd heeft gehad om op grond van de Wob een verzoek in te dienen omdat zij de 
openbaarheid van extra stukken belangrijk vond.  



 

  

 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Wij hebben gekozen voor een principiele opstelling inzake de behandeling van dit Wob-verzoek, omdat dit kan 
zorgen voor een reductie van de hoge kosten voortkomend uit oneigenlijk gebruik van  WOB-verzoeken. Tevens 
is dit besluit om redenen van processtrategie genomen om de kansen in de procedure optimaal te laten zijn. 

 
Financiële consequenties 

Geen, behalve kosten voor de behandeling van het Wob-verzoek. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Het is mogelijk dat Sanitas een bezwaar zal indienen tegen ons standpunt. De bezwaarcommissie van de 
provincie zal dit bezwaar dan beoordelen. Ook kan Sanitas zich wenden tot de rechter om een voorlopige 
voorziening te vragen. Het is echter niet gebruikelijk dat een rechter in een voorlopige voorzieningsprocedure 
bepaalt dat documenten moeten worden verstrekt. Mocht van een van bovenstaande stappen sprake zijn, dan 
zullen wij u hierover uiteraard informeren.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


