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Verzoek tot actieve openbaarmaking van (milieu)informatie 
 
 
 
Delft, 7 april 2019 
 
 
 
Geacht college, 
 
Op 3 april is in gemeenteberichten in de Delftse Post1 bekend gemaakt dat een concept 
saneringsprogramma geluid voor 70 woningen in TU Noord ter inzage is gelegd voor zienswijzen. 
Het saneringsprogramma kan alleen op verzoek worden ingezien. Hiervoor moet met DigiD of BSN 
een afspraak worden gemaakt bij de publieksbalie en worden kosten in rekening gebracht voor de 
beschikbaarstelling van een (digitale) kopie. Naar onze mening is hiermee een onnodige drempel 
opgeworpen voor de toegang tot (milieu)informatie en gemeentelijk beleid. In dit geval hebben wij 
u eerder verzocht om informatie2 op 10 oktober 2018, tot op heden zonder reactie. Bovendien rust 
op u de verplichting tot openbaarmaking uit eigen beweging - en niet slechts op verzoek.  
 
De Wet openbaarheid van bestuur stelt in artikel 8 lid 1 “Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks 
aangaat, verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, de voorbereiding en de 
uitvoering daaronder begrepen, zodra dat in het belang is van een goede en democratische 
bestuursvoering“. Verder draagt het bestuursorgaan er zorg voor dat de informatie wordt verschaft 
in begrijpelijke vorm, op zodanige wijze, dat belanghebbende en belangstellende burgers zoveel 
mogelijk worden bereikt.  
 
Het Verdrag van Aarhus en Richtlijn 2003/4/EG3 regelen eveneens toegang tot milieuinformatie en 
inspraak in besluitvorming over milieuaangelegenheden en deze verplichtingen zijn in Nederlandse 

                                                 
1 https://pubblestorage.blob.core.windows.net/d9c7ad83/paper/6c7612ab/files/page/6.jpg 
 Het gaat hier om de gemeenteberichten en niet de officiële publicatie in het Gemeenteblad waar (nog) geen 
kennisgeving heeft plaats gevonden.  
2 Brief over aanpak geluidbelasting in onze buurt http://www.tunoord.nl/wp-content/uploads/vragen-
geluidbelasting-Delft-TU-Noord-101018.pdf  
3 Richtlijn inzake toegang van het publiek tot milieu-informatie, 28-01-2003, 2003/4/EG https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004&from=NL  

http://www.tunoord.nl/
https://pubblestorage.blob.core.windows.net/d9c7ad83/paper/6c7612ab/files/page/6.jpg
http://www.tunoord.nl/wp-content/uploads/vragen-geluidbelasting-Delft-TU-Noord-101018.pdf
http://www.tunoord.nl/wp-content/uploads/vragen-geluidbelasting-Delft-TU-Noord-101018.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004&from=NL
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wetgeving geïmplementeerd4. In artikel 19.1c van de Wet milieubeheer (Wm) staan eisen inzake 
het verstrekken van milieuinformatie uit eigen beweging. De Richtlijn zegt hierover dat 
milieuinformatie geordend moet worden met het oog op de actieve en systematische verspreiding, 
met name door middel van computertelecommunicatie en/of elektronische technologie wanneer 
deze voorhanden is. De informatie moet beschikbaar komen in elektronische gegevensbanken die 
voor het publiek gemakkelijk toegankelijk zijn via openbare telecommunicatienetwerken. 
 
Kortom: het gaat hier om informatie die u uit eigen beweging beschikbaar zou moeten maken op 
een voor het publiek toegankelijke website. 
 
In meer algemene zin merken wij op dat de gemeente Delft vaker informatie die noodzakelijk is in 
het belang van een goede en democratische bestuursvoering niet uit eigen beweging beschikbaar 
stelt, maar slechts op verzoek. 
 
Wij vragen u gelet op bovenstaande om de genoemde informatie actief, dat wil zich zeggen uit 
eigen beweging, beschikbaar te maken voor het publiek en na te gaan welke informatie die onder 
de definitie van Wob art. 8 en/of Wm art. 19.1c valt in het vervolg eveneens actief openbaar 
gemaakt zou moeten worden. 
 
Hoogachtend, 
 
Erik van Hunnik 
voorzitter Belangenvereniging TU Noord 
  

                                                 
4 Zie overigens ook het wetsvoorstel  Wet open overheid (Woo) en recente ontwikkelingen hierover, bijvoorbeeld 
de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 januari 2019 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-L.html  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-L.html
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Bijlage toelichtende achtergrondteksten  
 
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) maakt onderscheid tussen twee vormen van 
informatieverstrekking: op een daartoe strekkend verzoek, of uit eigen beweging. Artikel 8 ziet op 
het op eigen initiatief verstrekken van informatie door een bestuursorgaan. Deze bepaling legt op 
bestuursorganen de verplichting tot het verstrekken van informatie over beleid over te gaan, zodra 
dat in het belang van een goede en democratische bestuursvoering is. Ondanks het verplichtende 
karakter heeft deze bepaling tot enige jaren geleden niet op een overdreven hoeveelheid aandacht 
in literatuur en jurisprudentie mogen rekenen. Dat werd beduidend anders toen toezichthouders in 
toenemende mate tot publicatie van sanctiebesluiten (met naam en toenaam van de overtreder) 
overgingen. 
 
Informatie uit eigen beweging 
Ingevolge artikel 2 van de Wob verstrekt een bestuursorgaan informatie conform de regels van de 
Wob, waarbij het uitgaat van het algemeen belang van openbaarheid van informatie. Er zijn twee 
manieren waarop informatie kan worden verstrekt: op een daartoe strekkend verzoek, of zonder 
zo’n verzoek en dus uit eigen beweging. Het verstrekken van informatie op verzoek wordt ook wel 
aangeduid als passieve informatieverstrekking, terwijl het verstrekken van informatie zonder een 
daartoe strekkend verzoek als actieve informatieverstrekking wordt aangeduid. De wetgever heeft 
er echter welbewust voor gekozen deze terminologie niet te bezigen, omdat met name bij de term 
passieve informatieverstrekking ten onrechte de indruk zou kunnen ontstaan dat de overheid zich 
niet actief zou hoeven op te stellen. Om deze reden is ervoor gekozen te spreken over ‘informatie 
op verzoek’ (hoofdstuk III van de Wob) en ‘informatie uit eigen beweging’ (hoofdstuk IV van de 
Wob). 
 
De redactie van artikel 8 laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De formulering van de 
bepaling maakt duidelijk dat op bestuursorganen niet alleen de bevoegdheid, maar zelfs de 
verplichting rust beleidsinformatie te verstrekken. Deze tamelijk dwingende formulering heeft alles 
te maken met de verschillende waardevolle functies die samenhangen met het uit eigen beweging 
verstrekken van informatie. In de eerste plaats wordt gewezen op de controle- en 
participatiefunctie. De inspanningen van bestuursorganen moeten steeds gericht zijn op een zo 
goed mogelijke participatie van de samenleving in de besluitvorming. Op deze wijze wordt de 
kwaliteit van de besluitvorming en de herkenbaarheid van het beleid versterkt. Het inzage geven in 
beleid-in-wording, gericht op participatie van burgers maakt dat het beleid toetsbaar en 
controleerbaar wordt voor politieke organen. In de tweede plaats dient artikel 8 een 
dienstverlenings- en voorlichtingsfunctie. Burgers, organisaties en instellingen zijn vaak 
aangewezen op, of zelfs afhankelijk van overheidsinformatie. Het verstrekken van informatie 
kwalificeert dan ook tevens als een vorm van publieke dienstverlening. Het verstrekken van 
informatie kan bovendien bijdragen aan het effectueren van inmiddels aanvaard beleid.  Informatie 
zal in elk geval in begrijpelijke vorm moeten worden verstrekt. Verder zal een bestuursorgaan 
ernaar moeten streven dat deze (begrijpelijke) informatie zoveel mogelijk belanghebbenden en 
belangstellende burgers bereikt. 
 
Een belangrijk nieuw element is dat overheidsinstanties, voor zover mogelijk, ervoor moeten 
zorgen dat door hen of op hun verzoek samengestelde informatie actueel, nauwkeurig en 
vergelijkbaar is. Door het ordenen en digitaliseren van milieuinformatie kan meer grip worden 
gekregen op het kwaliteitsniveau.  
 
Begrip actieve openbaarheid 
Het uit eigen beweging verschaffen van informatie over het gevoerde beleid was een reeds 
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bestaande verplichting in de Nederlandse wetgeving. Op grond van artikel 8 Wob diende het 
bestuursorgaan dat het rechtstreeks aanging reeds, uit eigen beweging, informatie over het beleid 
te verschaffen, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering, en het bestuursorgaan 
moest dit doen zodra dat in het belang was van een goede en democratische bestuursvoering. 
 
Ter implementatie van het Verdrag5 en de Richtlijn6 is een nieuw artikel 19.1c in de Wet 
milieubeheer (Wm) ingevoerd met een aantal eisen inzake het verstrekken van milieuinformatie uit 
eigen beweging: Artikel 19.1 c: “Onverminderd artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur 
verstrekt een bestuursorgaan uit eigen beweging informatie over de openbare 
verantwoordelijkheden en de functies die het heeft alsmede de openbare diensten die het verleent 
met betrekking tot het milieu.” 
 
De brede verplichting uit de Wob en de Wm kunnen nadere invulling krijgen door de bepalingen uit 
te leggen in het licht van de Richtlijn. De Richtlijn zegt hierover dat milieuinformatie geordend moet 
worden met het oog op de actieve en systematische verspreiding, met name door middel van 
computertelecommunicatie en/of elektronische technologie wanneer deze voorhanden is. De 
informatie moet geleidelijk beschikbaar komen in elektronische gegevensbanken die voor het 
publiek makkelijk toegankelijk zijn via openbare telecommunicatienetwerken.Ter concretisering 
van de genoemde brede verplichtingen van de Wob en de Wm geeft de richtlijn aan welke 
milieuinformatie ten minste op passende wijze moet worden bijgewerkt, beschikbaar gesteld en 
verspreid. Het gaat daarbij tenminste om teksten van internationale verdragen, conventies of 
overeenkomsten en van communautaire, nationale, regionale of lokale wetgeving inzake of in 
verband met het milieu; beleidsmaatregelen, plannen en programma's in verband met het milieu; 
voortgangsverslagen inzake de uitvoering van de onder a) en b) genoemde onderwerpen indien die 
door overheidsinstanties zijn opgesteld, of in elektronische vorm worden beheerd; verslagen over 
de toestand van het milieu; verslagen met informatie over de kwaliteit van en de druk op het milieu 
in nationale, en waar passend regionale of lokale verslagen; gegevens of samenvattingen van 
gegevens afkomstig van het monitoren van activiteiten die gevolgen voor het milieu hebben of 
waarschijnlijk zullen hebben; vergunningen die belangrijke gevolgen hebben voor het milieu, 
alsmede milieuakkoorden of een verwijzing naar de plaats waar de informatie kan worden 
opgevraagd of gevonden in het kader van artikel 3; milieueffectbeoordelingen en 
risicobeoordelingen, die verband houden met de in artikel 2, punt 1 onder a) genoemde elementen 
van het milieu, of een verwijzing naar de plaats waar de informatie kan worden opgevraagd of 
gevonden in het kader van artikel 3. 
 
Digitaal beschikbaar stellen informatie 
Zie voor ontwikkelingen ten aanzien van digitaal beschikbaar maken van overheidsinformatie onder 
andere de Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter7 en de Tweede Kamerbrief van de 
Staatssecretaris van BZK over Digitale inclusie; iedereen moet kunnen meedoen8. Hierin informatie 
over het recht op digitale dienstverlening. Ook de Omgevingswet zal grote veranderingen in dat 
opzicht met zich meebrengen. Burgers en ondernemers krijgen het recht om aanvragen en andere 
officiële berichten die zij nu schriftelijk kunnen doen, óók digitaal aan de overheid te versturen. Dit 
wordt geregeld via het wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.  

                                                 
5 https://wetten.overheid.nl/BWBV0001700/2005-03-29#Verdrag_2  
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004&from=NL  
7 Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeter, 13-07-2018 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-850701  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-549.html  
8 Digitale inclusie; iedereen moet kunnen meedoen, 13-12-2018 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-
26643-583.html 
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