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Geachte mevrouw Jorritsma,
In 2007 werd het actieplan "Nederland Open in Verbinding" (NOiV) van staatssecretaris
Frank Heemskerk door de Tweede Kamer aangenomen. Door het omhelzen van open
standaarden en open-sourcesoftware zal er bij gemeenten het nodige (moeten)
veranderen. Sommige gemeenten zijn wat dat betreft heel ver, terwijl bij sommigen de
indruk ontstaat dat er weinig tot geen voortgang is. Omdat dit een onderwerp is dat speelt
voor alle gemeenten is er een overduidelijke rol voor de VNG weggelegd.
Daarom verzoek ik u met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur in deze
bestuursaangelegenheid om documenten of met betrekking tot:
1. het uitvoeren of implementeren van het actieplan NOiV door gemeenten;
2. gegeven adviezen;
3. bijeenkomsten waar nadrukkelijk werd besproken of het thema was;
4. het halen van gestelde termijnen en doelen.
Met documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de gegevensdrager: dus naast de
klassieke papieren documenten bijvoorbeeld ook geluidsdragers, videodragers, e-mails,
software en andere computerbestanden. Als ik daarover spreek denk ik bijvoorbeeld aan
notulen, rapportages, overzichten, onderzoeken, presentaties, gespreksverslagen,
briefwisselingen, faxwisselingen en e-mailwisselingen met zowel interne als externe
partijen. Die partijen kunnen bijvoorbeeld dienstverleners, andere overheidsinstanties of
deskundigen zijn. Het gaat mij om alle versies van documenten, zoals bij of onder u
aanwezig.
Mocht u menen documenten of correspondentie zoals bedoeld in dit verzoek te moeten
weigeren dan vraag ik subsidiair om een ambtelijk beperkte versie en meer subsidiair een
samenvatting. Indien u besluit te weigeren dan verzoek ik u die weigering per document te
motiveren. Daar waar documenten of correspondentie zich niet onder u bevinden verzoek
ik om doorgeleiding van dit verzoek. Mocht u dit inderdaad doen dan ontvang ik daar
graag een afschrift van.
Mochten delen van dit Wob-verzoek onverhoopt onduidelijk zijn dan ben ik
gaarne beschikbaar voor overleg. Het doel is duidelijk te krijgen hoe het actieplan in
"gemeenteland" vorm krijgt.

Ik verzoek de documentatie zoveel mogelijk digitaal te ontvangen te ontvangen. De
resultaten zullen toch worden ingescand, elektronisch worden behandeld en gepubliceerd.
Tot slot: Mocht u besluiten toch met papier te willen werken en kopieerkosten of andere
kosten te moeten berekenen dan verzoek ik u mij hierover te berichten met een schatting
van de kosten. Dit geeft mij de mogelijkheid om subsidiair te overwegen het verzoek
geheel of gedeeltelijk om te zetten in een verzoek om inzage.
Met vriendelijke groet,
Brenno J.S.A.A.F. de Winter

