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Inbreng voor Commissiedebat Wet open overheid 
Op 16 maart debatteert u met minister Bruins Slot over de Wet open overheid (WOO). Dit onderwerp 
staat hoog op de agenda van provincies, gemeenten en waterschappen. Namens de medeoverheden 
brengen wij graag de volgende punten onder uw aandacht.  
 
Ga door met verandertraject 
Provincies, gemeenten en waterschappen werken samen met het rijk aan een open en transparante 
overheid. Het verplicht en uit eigen beweging actief openbaar maken van informatie betekent voor 
bestuursorganen de komende jaren een aanzienlijke inspanning. Zij moeten informatiesystemen en 
bedrijfsprocessen aanpassen en medewerkers bewust maken van het belang van openbaarmaking. 
Het fundament daarvoor is een goed geordende en toegankelijke informatiehuishouding. Goede 
dossiervorming bevordert immers het actief openbaar maken van informatie én helpt bij het snel 
afhandelen van Woo-verzoeken.  
 
De afgelopen tijd hebben de medeoverheden de organisatorische randvoorwaarden voor de 
implementatie van Woo ingericht. Er is bij de medeoverheden nu momentum en draagvlak voor het 
doorvoeren van veranderingen. Het verplicht actief openbaar maken van informatie is daarbij een 
belangrijke aanjager. We benadrukken het belang van duidelijkheid en een consistente koers om te 
voorkomen dat het ingezette verandertraject stagneert.  
 
PLOOI: samenwerking en standaardisatie 
Wij kunnen ons vinden in de voorstellen van de minister om opvolging te geven aan het advies van 
AcICT om het huidige ontwerp van PLOOI fundamenteel te herzien. We benadrukken het belang om 
gezamenlijk met alle bestuurslagen de implementatie en doorontwikkeling vorm te geven. 
Samenwerking en standaardisatie zijn van cruciaal belang voor het verbeteren van de vindbaarheid 
van informatie en het oplossen van de technische uitdagingen daarbij. De ontwikkeling van de 
landelijke voorziening is een langjarig traject; daarom pleiten we voor stabiliteit en continuïteit bij de 
geleidelijke ontwikkeling van de landelijke voorziening om de langjarige investeringen zeker te stellen 
die nodig zijn voor openbaarmaking en het op orde brengen van de informatiehuishouding. 
 
De Woo-verwijsindex en zoekmachine maken het mogelijk dat bestuursorganen op korte termijn 
kunnen voldoen aan de verplichting om informatie actief openbaar te maken. Daarvoor moeten zij de 
informatie publiceren en vindbaar maken via een lokaal platform, maar niet ieder bestuursorgaan 
beschikt daar nu over. Wij willen, in samenspraak met Logius, daarvoor oplossingen aanreiken. Het 
eerder ontwikkelde handmatig loket kan voor sommige bestuursorganen ook een route voor publicatie 
zijn. 
 
De voorgestelde minimale oplossing sluit aan op het advies van AcICT, maar het heeft als nadeel dat 
de centrale zoekfunctionaliteit minder bruikbaar is voor de gebruiker. We willen graag dat de 
eindgebruiker van Woo-documenten centraal komt te staan. Bij de inrichting van het centrale platform 
is van belang dat de informatie voor gebruikers toegankelijk en doorzoekbaar wordt gemaakt. Dit kan 
worden bereikt door eisen te stellen aan de wijze waarop documenten worden gepubliceerd en welke 
metadata daarbij meegeleverd wordt. Dat moet op een uniforme manier, daarom is het nodig dat de 
interbestuurlijke definities van de informatiecategorieën worden gehanteerd en dat de metadata 
aansluiten bij de interbestuurlijke norm MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke 
overheidsinformatie). Deze vereisten hoeven niet direct ingevoerd te worden, maar het is wel 
belangrijk dat hier een start in wordt gemaakt. Er kan vervolgens toegegroeid worden naar 
standaardisering van de informatiecategorieën volgens een open format. 
 
Sturing 
De maatregelen om de sturing te verbeteren sluiten ook aan op het advies van AcICT. Het ophalen 
van een afgestemd advies van experts zoals architecten van de bestuursorganen is daarvoor 
essentieel. Om die reden maken wij ons lichte zorgen over de financiering van de door de minister van 
BZK onderhouden infrastructuur voor sturing. Die financiering moet ook in de toekomst geborgd zijn.  
 

https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/mdto
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We geven u ter suggestie enkele vragen mee die u kunt betrekken bij het commissiedebat. 
 

➢ Hoe worden bestuursorganen betrokken bij de ontwikkeling van de Woo-verwijsindex en 
zoekmachine? (denk bijvoorbeeld aan een hackathon) 

➢ Hoe gaat de minister de bruikbaarheid van de zoekmachine in de tijd borgen door het gebruik 
van interbestuurlijke standaarden? 

➢ Hoe wordt de structurele financiering van de infrastructuur geborgd? 

 
 
 
 
Voor meer informatie:  
Mariet Feenstra, Strateeg Public Affairs IPO, 06-11351708 
Jesse de Jong-Paalvast, Adviseur Public Affairs VNG, 06-39846437   
Tessa Maas, Adviseur Public Affairs Unie van Waterschappen, 06-51382490 
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