
Memo 

Aan: Gemeenteraad 

Cc:  

Van: College van B&W 

Datum: 1 augustus 2014 

Kenmerk: 14ini02067 

Onderwerp: Wob-verzoek DRU 

 
Inleiding 

Verzoeker heeft een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) waarbij 
verzocht wordt alle stukken te verstrekken, in de breedste zin des woords, die betrekking hebben op 
het complete DRU complex als ook alle randvoorzieningen. Gezien de grote omvang van de 
gevraagde informatie wordt u bij dezen geïnformeerd.  
 
Wob-verzoek 
In de Wob staat vastgelegd dat een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 
bestuurlijke aangelegenheid kan richten tot een bestuursorgaan.  

Gezien de grote omvang van de gevraagde informatie – ruim 4000 documenten – is met verzoeker 
afgesproken de informatie gefaseerd – per cluster – op USB-stick te verstrekken.  
Documentatie uit een vijftal clusters – Loongebouw, Badkuipenfabriek, Ketelhuis, Koepeloven en 
Portierscomplex – is inmiddels in mappen opgeslagen en gescand op vertrouwelijke informatie. 
Stukken die op grond van de Wob en/of andere wet- en regelgeving niet verstrekt hoeven of mogen 
worden, zijn waar mogelijk voor verstrekking uitgezonderd. De verstrekking van de overige clusters 
volgt in een separaat collegevoorstel en besluit.  
 

Met verstrekken van deze informatie willen wij volledige openheid en transparantie geven aangaande 
het DRU Industriepark. 

 
Kosten 

Op grond van de Wob kunnen enkel kopieer- en of printkosten in rekening worden gebracht voor het 
verstrekken van de gevraagde informatie. Er mogen geen leges geheven worden en ook ambtelijke 
uren mogen niet in rekening worden gebracht. Dit neemt niet weg dat in een tijdsbestek van 2 weken 
naar schatting 260 ambtelijke uren zijn gespendeerd aan de behandeling en afhandeling van dit Wob-
verzoek. De ambtelijke kosten voor dit verzoek lopen hierdoor tot op heden op tot om en nabij de 
€5500, -.  
 
Tot slot 

Aantekening verdient dat het vijftal clusters dat nu verstrekt wordt slechts een klein deel van de 
gevraagde informatie omhelsd. Veruit het grootste gedeelte van de gevraagde informatie moet nog 
verstrekt worden. De verdere afhandeling van dit Wob-verzoek zal een grote belasting blijven leggen 
op onze ambtelijke organisatie 
 

 
 
NB 
De exponentiële groei van het aantal WOB verzoeken legt een zware claim op het ambtelijke apparaat 
van de gemeente. 

Periode: Totaal aantal Wob-verzoeken: Waarvan door inwoners van de 
gemeente: 

01-01-2011 t/m 31-12-2011 9 4 

01-01-2012 t/m 31-12-2012 18 12 

01-01-2013 t/m 31-12-2013 37 14 

01-01-2014 t/m 31-07-2014 46 12  

 




