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Geachte raadsleden,  

 

Met enige regelmaat faciliteert de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 

Rekenkamercommissies (NVRR) onderzoek ten behoeve van de leden. Deze worden ‘Doe-Mee 

onderzoeken’ genoemd. In 2021 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de Wet 

Openbaarheid Bestuur (Wob) door decentrale overheden. 

 

De Wob stelt zowel regels voor het uit eigen beweging verstrekken van informatie door 

bestuursorganen, de actieve openbaarheid, als voor het verstrekken van informatie op verzoek, de 

passieve openbaarheid. De wet is gericht tot potentiële gebruikers (zoals burgers, journalisten en 

wetenschappers) waar de wet aangeeft hoe informatie van de overheid kan worden verkregen. 

Daarnaast richt de wet zich tot de overheid, waar de wet aangeeft wanneer actief informatie moet 

worden gegeven en in hoeverre informatie op aanvraag moet worden verstrekt. De Wob is al ruim 40 

jaar oud. 

 

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet van GroenLinks en D66 uit 2012, die tot doel heeft 
om overheden en semi-overheden transparanter te maken en de Wob te vervangen. De wet moet 
ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed 
te archiveren is.  

 
Het wetsvoorstel is op 26 januari 2021 door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel is na de 

val van het kabinet-Rutte III niet controversieel verklaard. In de loop van 2021 vindt de behandeling 

in de Eerste Kamer plaats. Een eerste moment daarvoor was 6 april a.s. 

 

Doelstelling van het onderzoek 

In het onderzoek wordt nagegaan hoe de deelnemende decentrale overheden vormgeven aan de 

afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre dit rechtmatig gebeurt, hoe hierover verantwoording 

wordt afgelegd, hoe actieve openbaarmaking is geregeld en hoe zich dat verhoudt tot de eisen die de 

Woo straks gaat stellen. 
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Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van Pro Facto.  
 

Omdat het een gezamenlijk onderzoek betreft voor meerdere lokale rekenkamers, is het helaas niet 

mogelijk om door de raden nog input te leveren voor de onderzoeksvragen.  

 

Naar verwachting worden de resultaten van het onderzoek eind 2021 aan de rekenkamercommissies 

opgeleverd. Aanbieden aan de raden zal zo snel mogelijk daarna plaatsvinden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de rekenkamercommissies van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland, 

 

 
 

Mw. T. Ruiter, voorzitter 

 


