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Gemeente Gorinchem 
Stadhuisplein 1 
Postbus 108 
4200 AC Gorinchem 
 

 

Gorinchem, 10 februari 2021, 

 

 

Betreft  : Verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 

Inzake  : Rob Scholte Museum / Postkantoor Den Helder 

 

 

Geachte heer, Geachte mevrouw,  

 

Inzake het Rob Scholte Museum, en het Postkantoor Den Helder, verzoek ik u mij 
een kopie van alle aanhangende documentatie te doen verstrekken.  
 
Dit verzoek is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in 
artikel 6, eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), verzoek ik u mij de 
gevraagde informatie voor 12 maart 2021 toe te sturen.   
 

TIJDSBESTEK 

Waar ik spreek over 'alle aanhangende documentatie' doel ik op een tijdsbestek en 

heb ik het in ieder geval over de periode vanaf 1 januari 2008 tot en met de 

dagtekening van deze brief.  
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ALLE AANHANGENDE DOCUMENTATIE  

Wanneer ik spreek over alle aanhangende documentatie dan is mijn interpretatie in 

lijn met wetgeving en vaste jurisprudentie. Dus gaat het niet alleen om de klassieke 

papieren gegevensdragers, maar onder andere ook om bijvoorbeeld het door u 

bijgehouden logboek, databases, computerbestanden, audio- en videodragers, 

correspondentie, rapportages, notities, gesprekverslagen, adviezen, memo's, 

agenda-afspraken, offertes, nota's, studies, besluiten, aanvragen, vergunningen, 

schriftelijke correspondentie (brief en fax) e-mails of anderszins gewisselde 

documenten. Het gaat mij om alle versies zoals bij of onder u aanwezig. Daarbij gaat 

het niet alleen om interne communicatie, maar ook externe communicatie met derde 

partijen zoals bijvoorbeeld experts, externe organisaties, gemandateerde personen, 

politie of bedrijven, eveneens hiervan het door u bijgehouden logboek.   

OPENBAARMAKING 

Het is vanzelfsprekend de bedoeling om de hierboven genoemde documentatie 

openbaar te doen maken. In geheel voor de achterban van het Rob Scholte 

Museum, eveneens tot het inzicht van het besluitvormingsproces van de Gemeente 

Den Helder te doen komen.  

Indien iets van wat ik verzoek in strijd is met privacygegevens, verzoek ik u de 

persoonlijke gegevens 'weg te lakken'. Hiermee kunt u alsnog gehoor aan mijn 

verzoek doen geven. 

LEGES 

lndien u van plan bent leges te rekenen heeft de Rechtbank 's-Gravenhage in een 

zaak tegen de gemeente Kaag en Braassem, geoordeeld dat het indienen van een 

Wob-verzoek een recht is, en daarmee geen leges mogen worden gerekend. lndien 

u van plan bent leges te rekenen over de kopiekosten wijs ik u op het volgende: 

omdat het hier mede gaat om de openbaarmaking van bijzondere informatie hecht ik 

meer dan gemiddeld aan de beslissing per document, zodat er in het geval van 

onenigheid er vertrouwelijke toetsing ex. 8:29 Awb door de rechter kan plaatsvinden. 

Dit is noodzakelijk, omdat iedere inperking een invloed heeft op de kwaliteit van 

inspraak op de komende besluitvorming. Op voorhand geef ik aan dat het toepassen 

van leges mogelijk zal leiden tot een cíviel en bestuursrechtelijk conflict.  

De toegang tot bestuursinformatie is een fundamenteel recht, leges kunnen daar een 

negatieve inpakt op hebben, zeker als het gaat om de transparantie in het 

besluitvormingsproces.  
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SLOT 

lk verzoek u mij de documenten zowel digitaal als per post te leveren Daar waar 

documenten zich niet onder u bevinden, verzoek ik u om doorgeleiding van dit 

verzoek, mede gelet op art. 4 van de WOB. Mocht dat inderdaad gebeuren dan 

ontvang ik daar graag een afschrift van. 

 

Hopende u alvorens voldoende geïnformeerd te hebben, gaarne van u schriftelijk 

vernemend, en met alle hoogachting, verblijf ik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliver W. Anderson 


