
 

 

 

Heythuysen, 11 mei 2016,  

 

Geacht college van B & W,  

De initiatiefwet ‘Wet open overheid’ is op 19 april j.l. door de Tweede Kamer aangenomen. 

Deze wet is een initiatief van GroenLinks en D66. Op basis van de wet krijgen burgers, 

journalisten en onderzoekers een betere toegang tot overheidsinformatie. Daarnaast gaan 

overheden meer informatie actief openbaren en moeten ze een register bij gaan houden, met 

daarin vermeld alle documenten die ze onder zich hebben. De Wet open overheid (Woo) moet 

in de plaats komen van de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob), die nogal wat 

mankementen vertoont. Onze fracties zijn dan ook erg voorstander van deze hervorming.   

 

Via diverse kanalen hebben onze fracties echter vernomen dat de VNG, namens de 

Nederlandse gemeenten die zij tracht te vertegenwoordigen, een lobby gaat voeren tegen deze 

wet. Want hoewel de Tweede Kamer de wet heeft aangenomen, zal de wet ook door de Eerste 

Kamer moeten worden goedgekeurd. Deze lobbyactie verbaast D66 en Progressief Leudal.  

 

Het is volgens onze partijen heel positief dat de nieuwe coalitie van Leudal in het 

coalitieakkoord heeft aangegeven openbaarheid van bestuur hoog in het vaandel te hebben. Er 

zijn de laatste tijd op dit gebied ook belangrijke stappen vooruit gezet. En het is volgens ons 

dan ook onwenselijk dat de VNG, waar ook Leudal bij is aangesloten, nu lobbyt tegen deze 

nieuwe wet. Wij willen dus graag het volgende van het college weten: 

 

1. Is het college het met D66 en Progressief Leudal eens dat de Wet open overheid een 

positieve bijdrage kan leveren aan (meer) openbaarheid en transparantie bij de overheid? 

2. Heeft de gemeente Leudal berichten of signalen van of namens de VNG ontvangen, waaruit 

blijkt dat de VNG inderdaad een dergelijke lobby gaat voeren of momenteel al voert? 

 

3. Is het college het inhoudelijk eens met deze lobby van de VNG?   

 

4. Zo ja (bij vraag 3), heeft de gemeente Leudal expliciet met deze lobby ingestemd? 

5. En zo ja, waarom, en hoe is dat aan de VNG kenbaar gemaakt? 

 

6. Zo nee (bij vraag 3), is het college bereid aan de VNG kenbaar te maken dat het Leudalse 

standpunt (op onderdelen) afwijkt van of niet per se overeenkomt met het VNG-standpunt? 

7. En zo nee, waarom niet?  

 

Met vriendelijke groet, 

 

drs. Joost van der Stappen     mr. Rens Raemakers 

Fractievoorzitter Progressief Leudal     Fractievoorzitter D66 Leudal 


