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Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

Bijgaand eindrapport met nota van bevindingen ‘De praktijk van de Wob in Utrecht’ van onderzoeksbureau Pro 

Facto bieden wij u ter kennisneming aan. 

Bestuurlijke reactie: 

De toon van het rapport is niet heel kritisch en vooral beschrijvend van aard. We zien als organisatie wel 

mogelijkheden tot verbetering in de afhandeling van verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo), waarbij 

tijdigheid een aandachtspunt is. We denken aan de inzet van extra capaciteit, het registreren van afhandeltermijnen 

en verbeteringen in het proces onder andere in het kader van het Programma BV Beter en het Programma 

implementatie Wet open overheid. Het Programma implementatie Woo van de Provincie Utrecht heeft onder meer 

tot doel de nieuwe verplichting te implementeren om meer categorieën documenten actief openbaar te maken.  De 

bevindingen uit het rapport worden meegenomen in het kader van dit programma. 

Inleiding: 

De Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft in de vorm van een DoeMee-

onderzoek een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Aanvullend hierop liet de Randstedelijke Rekenkamer een verdiepend onderzoek uitvoeren door onderzoeksbureau 

Pro Facto naar de uitvoering van de Wob in de provincie Utrecht.  

Toelichting: 

De Wob is per 1 mei 2022 overgegaan in de Woo. De grootste verandering is de verplichting tot actieve 

openbaarmaking van een aantal categorieën documenten. De verplichting tot actieve openbaarmaking treedt 

fasegewijs in werking. Medio 2023 moet de provincie 4 categorieën documenten actief openbaar gemaakt hebben. 

De organisatie heeft dus nog tijd om aan haar verplichting tot actieve openbaarmaking te gaan voldoen. In het 

rapport wordt slechts aangegeven dat de organisatie nog niet voldoet aan de verplichting die de Woo gaat stellen 

aan actieve openbaarmaking. Er is – op dit moment - geen sprake van het niet voldoen aan de verplichting tot 

actieve openbaarmaking. 

https://www.randstedelijke-rekenkamer.nl/onderzoek/doemee-onderzoek-naar-de-wet-openbaarheid-van-bestuur/?provincie=utrecht
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Daarnaast is de wettelijke beslistermijn op verzoeken om openbaarmaking korter geworden. Waar het voorheen 

vier weken waren met een verdagingsmogelijkheid van vier weken, is de beslistermijn nu vier weken met een 

verdagingsmogelijkheid van twee weken. 

In het rapport kunt u lezen dat het in de periode 2018 tot en met 2020 om respectievelijk 60, 47 en 45 ingediende 

Wob-verzoeken ging. 

 

Het rapport bevat geen grote kritiekpunten, conclusies of aanbevelingen. Er heeft daarom geen bestuurlijk 

wederhoor plaatsgevonden. Om die reden ontvangt u deze bestuurlijke reactie. Op het concept-rapport heeft wel 

ambtelijk wederhoor plaatsgevonden. De opmerkingen van de provincie Utrecht zijn overgenomen in het 

eindrapport.  

 

Enkele belangrijke bevindingen van onderzoeksbureau Pro Facto zijn: 

- In de werkwijze volgens de werkinstructie, de bestudeerde dossiers en het vragenlijstonderzoek is geen 

 strijd met de Wob, andere wet- en regelgeving of jurisprudentie aangetroffen. 

- Het beslissen binnen de beslistermijn bij Woo-verzoeken is een aandachtspunt evenals de beschikbare 

capaciteit. 

- De organisatie beoordeelt de voor de afhandeling van Wob-verzoek beschikbare kennis als goed, de 

 vaardigheden als voldoende en de capaciteit als matig. 

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

De Randstedelijke Rekenkamer heeft het rapport inmiddels via de griffie aangeboden aan Provinciale Staten.  

 

Er wordt een extra jurist in tijdelijke dienst geworven voor de afhandeling van Woo-verzoeken. In de kadernota is 

voorzien in deze extra capaciteit voor de duur van drie jaar (tot en met 2025). De inzet is erop gericht om hiermee 

de achterstand in de afhandeling van Woo-verzoeken in te lopen en Woo-verzoeken zo veel mogelijk binnen de 

wettelijke beslistermijn af te handelen. 

 

Bijlage: 

Het rapport is in te zien via deze link: DoeMee-onderzoek naar de Wet openbaarheid van bestuur (randstedelijke-

rekenkamer.nl) 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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