
Haarlem
Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

Aan de voorzitters van de raadsfracties van 
D66, PvdA, GroenLinks en SP

Datum 
Ons kenmerk 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail 
Onderwerp

6 juni 2016 
2016/248432 
E J. Terpstra 
023-5113009
eiterpstra@haarlem.nl
Beantwoording vragen ex art.38 RvO inzake VNG-standpunt over de Wet open 
overheid

Geachte voorzitters,

Op 11 mei 2016 ontvingen wij uw vragen ex artikel 38 RvO inzake het VNG- 
standpunt over de Wet open overheid. Met deze brief geven wij antwoord op uw 
vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van 
het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij, eveneens in 
cursief, uw inleidende teksten bij de beantwoording van uw vragen.

Op dinsdag 19 april nam de Tweede Kamer de initiatiefwet Wet Open Overheid aan 
van Linda Voortman (GroenLinks) en Steven van Weyenberg (D66). Op basis van 
de wet krijgen burgers, journalisten en onderzoekers meer toegang tot informatie 
van de overheid. Daarnaast gaan overheden meer informatie uit zichzelf openbaar 
maken. Bovendien wordt er een halt geroepen aan personen die Wob-verzoeken 
indienen voor financieel gewin. De Wet Open Overheid moet in de plaats komen 
van de Wet Openbaar Bestuur.

In Vrij Nederland (https://www. vn. nl/hoe-de-machtisste-lobbv-deze-week-een- 
smadeliike-nederlaas-leed/) valt te lezen dat onder andere de VNG namens 
Nederlandse gemeenten een flinke lobby voerde tegen de open Overheid en ook van 
plan is om die actief bij de Eerste Kamer te lobbyen tegen het wetsvoorstel. Dat 
verbaast D66. Naar aanleiding van bovenstaande heeft de D66-fractie de volgende 
vragen:

1. Is het college bekend met het genoemde artikel? Klopt het dat de VNG namens 
de Nederlandse gemeentes een lobby voert tegen de wet? Wat vindt u daarvan?

Het college is bekend met genoemd artikel. Naar onze mening doet het artikel 
onvoldoende recht aan de feitelijke situatie, mede door de aangezette 
woordkeuze. De VNG onderschrijft het doel van een open overheid, maar 
vraagt bij de wetgever aandacht voor aspecten die met uitvoerbaarheid van de 
Wet open overheid (Woo) te maken hebben. De VNG acht de Woo in de 
voorgestelde vorm onvoldoende geschikt voor actieve openbaarmaking.
Over de vraag in hoeverre de VNG namens de Nederlandse gemeenten 
opereert, gaan we in het antwoord op vraag 5 nader in.
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2. Klopt het dat die lobby nu gericht gaat worden op de Eerste Kamer?

De Eerste Kamer toetst onder meer de uitvoerbaarheid van een in te voeren wet 
en is daarom een logisch aanspreekpunt wanneer belangenorganisaties op 
uitvoeringsaspecten van die wet willen wijzen.

3. Waarom voert de VNG die lobby?

Zie het antwoord op vraag 1.

4. Wat vindt het college van die lobbyactiviteiten?

Het college acht het in het belang van gemeenten dat de VNG bij de wetgever 
aandacht vraagt voor de uitvoerbaarheid van nieuwe wetgeving. Het college is 
met de VNG voorstander van een optimaal open overheid.

5. Doet de VNG die lobbyactiviteiten ook namens de gemeente Haarlem? Zo ja, 
heeft de gemeente Haarlem daar bewust mee ingestemd? Zo ja, waarom?

Een concept VNG-standpunt over een wetgevingsdossier wordt besproken in de 
commissie die over dat dossier gaat. In het geval van de Woo is dat de VNG- 
commissie Bestuur en Veiligheid. De vertegenwoordiger vanuit de commissie 
stelt het advies van de commissie in de Bestuursvergadering van de VNG aan 
de orde, waarna het Bestuur een besluit neemt over de te volgen strategie.
Een individuele gemeente heeft hierin geen directe rol. Deze procedure is ook 
gevolgd met betrekking tot het VNG-standpunt over de Woo. Het staat 
individuele gemeenten vrij afwijkend te communiceren over een bepaald thema 
of dossier.

6. Is het college het met de fracties van D66, Groenlinks, PvdA en SP eens dat 
een open, transparant bestuur de norm moet zijn? En dat de Wet Open 
Overheid hiervoor een grote stap in de goede richting is?

Het antwoord op de eerste vraag luidt ja. De VNG vraagt bij de wetgever echter 
aandacht voor aspecten rond uitvoerbaarheid. De argumenten die de VNG 
daarbij hanteert zijn raadpleegbaar op: http://tinyurl.com/z62ngx2.
Het college heeft over de Woo zelf geen standpunt bepaald.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

’ ' ' de burgemeester,

J. Schoften


