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1 Opwaarderingsverzoek:

Graag zou ik de statenbrief “Aanbieding eindrapport 'De praktijk van de Wob in
Utrecht' van Pro Facto” (PS2022BEM89) willen agenderen voor de commissie 
BEM van 30 november 2022. In de begeleidende brief geeft de Randstedelijke
Rekenkamer aan te hebben besloten geen conclusies en aanbevelingen te 
formuleren. Daar zou je uit kunnen concluderen dat er geen verbeterpunten 
zijn. Echter bij het lezen van het rapport zijn er wel een aantal zaken waarbij 
wij denken dat de praktijk echt beter kan. Enkele voorbeelden:

 Op pagina 13 staat: “en verzoeken met een onduidelijk geformuleerd 
belang. Dit laatste is opvallend,  omdat  Wob-verzoekers  geen
belang  hoeven  te  stellen  (zie  hiervoor,  paragraaf 3.2.2).”

 Op pagina 14 kunnen we lezen: “Uit deze dossiers blijkt niet of de 
provincie heeft gecheckt of artikel 10 EVRM van toepassing is.”

 Op pagina 20: “ Provinciale  Staten  worden  geïnformeerd  met  de 
jaarstukken”. In Jaarstukken 2021, p. 301 vinden we wel de stand van 
de prestatie indicator Actief Openbaar publiceren, en op p. 366 over 
het nieuwe zaaksysteem tav WOB verzoeken, maar geen informatie 
over het aantal (afgewezen) WOB verzoeken.

Verder valt ons op dat de provincie aangeeft geen beleid en werkinstructies 
heeft over actieve openbaarmaking en ze niet weet of en zo ja, hoe de 
verantwoordelijkheid voor actieve open-baarmaking en de controle daarop zijn
belegd in de organisatie (p. 24)

We willen graag met de gedeputeerde en de commissie in discussie hoe we 
een aantal van deze dingen toch kunnen verbeteren.

SGP 2 Kennelijk houdt de provincie niet bij hoe vaak Wob-verzoeken worden 
ingewilligd en afgewezen en hoe vaak de beslistermijn van vier weken niet 
wordt gehaald. Kan hier voortaan wel aan worden gewerkt?

Per jaar wordt er
een overzicht 
bijgehouden met
daarin informatie
over alle 
binnengekomen 
Woo-verzoeken.
Sinds 2022 
wordt hierin 
bijgehouden of 
de beslistermijn 
is gehaald. Ook 
zal hierin per 
besluit worden 
aangegeven of 
het verzoek is 
ingewilligd of is 
afgewezen.

3 Hoe kunnen de bevindingen onder 5.1.2. opgepakt worden onder de Woo? Het Programma 
implementatie 
Woo van de 
Provincie 
Utrecht heeft 
onder meer tot 
doel de nieuwe 
verplichting te 
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implementeren 
om meer 
(soorten) 
documenten 
actief openbaar 
te maken. De 
bevindingen uit 
het rapport van 
Pro Facto 
worden 
meegenomen in 
het kader van dit
programma.
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