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Inleiding 

Op 29 mei 2015 benaderde het college van de gemeente Oldebroek de Gemeentelijke Ombudsman 
van Oldebroek met een vraag om onderzoek te doen naar een kwestie over het vrijgeven van NAW-

gegevens. Dat wil zeggen gegevens die de naam, het adres en de woonplaats van betrokkenen 

betreffen. 
 

De gemeenteraad van Oldebroek is van plan een windmolenpark toe te staan in Hattemerbroek (een 
onderdeel van de gemeente Oldebroek). Daardoor is onrust ontstaan bij de bewoners in de omgeving, 

niet alleen in Oldebroek zelf, maar ook in aangrenzende gemeenten. In de vergadering van de 
raadscommissie Ruimte en Grond van 3 december 2014 stond dit punt op de agenda. Tijdens deze 

vergadering boden verontruste burgers bij het inspreken een handtekeningenlijst aan om hun 

verontrustheid kracht bij te zetten. De lijst was gericht aan de gemeenteraad en bevatte 336 
handtekeningen.  

 
Enige tijd na de bewuste commissievergadering (concreet: 12 december 2014) vroeg de ondernemer 

die het windmolenpark wilde realiseren (verder te noemen: de ondernemer) bij de gemeente de lijst 

met gegevens op en uitnodigde de bewoners uit voor een informatieavond. Nadat deze vraag  intern 
juridisch was getoetst stemde de gemeente toe. De ondernemer nodigde alle personen die hun 

protest hadden laten horen uit en vervolgens maakte de Vereniging Dorpsbelangen Hattemerbroek 
haar onvrede daarover kenbaar, evenals een individuele burger. 

 
 

Bevoegdheid van de ombudsman 

De gemeente kent de onvrede van de burgers. Zij heeft de indruk dat zij correct handelde, maar wil 
haar standpunt door een onafhankelijke instantie laten onderzoeken, om daarmee ook een leidraad te 

hebben voor toekomstig handelen.  De Gemeentelijke Ombudsman is bevoegd om onderzoek te doen 
naar elk handelen van de gemeente. Daarbij maakt het niet uit of een burger de ombudsman vraagt 

een onderzoek aan te vangen, of de gemeente zelf. Het bovenstaande houdt in dat de ombudsman in 

deze kwestie bevoegd is. De wettelijke taak van de ombudsman ligt in het geven van een oordeel 
over het behoorlijk handelen van de gemeente. 

 
Dat neemt niet weg dat de wetgever een centrale rol voor de rechter weglegt in dit soort discussies. 

Omdat het vrijgeven van de gegevens een besluit is volgens de Algemene wet bestuursrecht, had ook 

bezwaar en later beroep aangetekend kunnen worden. Nu dit kennelijk niet is geschied – om welke 
reden dan ook – kan de ombudsman onderzoek doen, omdat de wet hiervoor nadrukkelijk ruimte laat. 

 
 

Werkwijze van de ombudsman  
De ombudsman kreeg de beschikking over de tussen gemeente en burgers gevoerde correspondentie 

over het vrijgeven van de gegevens (zie bijlage 1). Eveneens over de bij e-mail ingediende vraag van 

de ondernemer. Daarnaast bestudeerde de ombudsman relevante wet- en regelgeving en ter zake 
doende vakliteratuur. De ombudsman vroeg telefonisch aan de voorzitter van de Belangenvereniging 

Hattemerbroek naar de vindplaats van een tekst op de VNG-website (Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten). Deze ontving de ombudsman overigens niet, maar vond later zelf de vindplaats van de 

bedoelde tekst. Op basis van alle beschikbare informatie bracht de ombudsman rapport uit. 
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In dit dossier is een verschil met de werkwijze die de ombudsman volgt als er sprake is van een 
verzoekschrift van een burger over een bejegeningskwestie. In dat geval hanteert de ombudsman de 

procedure van ‘hoor en wederhoor’. Dit houdt in dat de burger en de gemeente (meerdere malen) de 
gelegenheid krijgen om te reageren op elkaars verklaringen. Dit is voornamelijk om de feiten vast te 

stellen, zodat de ombudsman bij het te geven oordeel uit kan gaan van correcte feiten en van 

verklaringen die elkaar niet tegenspreken. Nu het in deze kwestie gaat om de vraag of de gemeente 
NAW-gegevens van burgers vrij mag geven, zonder dat zij daar uitdrukkelijk toestemming voor gaven, 

is er sprake van een ander soort verzoek dan waarvoor de ombudsman normaliter wordt 
ingeschakeld. In dit geval is er geen sprake van een betwist feitencomplex, maar veeleer van een 

zakelijke juridische bejegeningsvraag. Het is mede daardoor dat de ombudsman afzag van het horen 

en wederhoren. De standpunten van de betreffende burgers en de gemeente zijn bekend, de feiten 
zijn bekend, evenals de gevoerde correspondentie. Naar het oordeel van de ombudsman zou (weder-) 

hoor niets toevoegen aan de aangevoerde feiten, met name omdat het niet de feiten zijn die ter 
discussie staan. Het is de uitleg van de feiten die zorgt voor verdeeldheid tussen burgers en 

gemeente.  
 

 

Onvrede van de burgers 
De burgers geven aan dat een aantal buurtbewoners niet aan de handtekeningenactie meedeed, 

omdat zij vreesden daar in de dagelijkse praktijk nadeel van te ondervinden in de band die ze direct of 
indirect met de ondernemer hebben. Dit leidt ertoe dat niet ieders stem in het democratische proces 

wordt gehoord. Door de verstrekking van de gegevens door de gemeente is dit versterkt. Zij merken 

op dat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vastlegt dat het verstrekken van informatie 
achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van eerbiediging van 

de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e). De burgers halen een 
uitspraak aan van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2012:BY5071) en doen een beroep op informatie 

die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beschikbaar stelt. Deze instanties – zo betogen 
zij – oordelen dat de persoonlijke levenssfeer het zwaarst weegt. 

 

 
Reactie van de gemeente  

De gemeente onderzocht de vraag van de ondernemer en concludeerde dat er geen wettelijke 
bezwaren waren om de NAW-gegevens vrij te geven. De stukken zijn ingediend in een openbare 

raadscommissie en zijn daarom openbaar. Op grond van de Wob – zo betoogt de gemeente – kan 

iedereen die daarom inzien. Het is aan de ondernemer wat hij met de gegevens doet. 
Vanwege het feit dat de handtekeningenactie tijdens de openbare commissievergadering (tijdens het 

spreekrecht) is ingediend, is er geen toestemming gevraagd de gegevens aan derden te verstrekken. 
De ondernemer deed ook geen beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Niettemin is er 

getoetst aan de Wob en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Overigens erkent het college 

dat bescherming van persoonsgegevens gelet op de privacy belangrijk is. 
 

 
Wettelijk kader 

In deze kwestie zijn met name de artikel 8 en 10 van de Wet openbaarheid van bestuur van belang en 
artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze luiden als volgt.  

 

Artikel 8 Wet openbaarheid van bestuur 
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. 

2.Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de informatie wordt verschaft in begrijpelijke vorm, op 

zodanige wijze, dat belanghebbende en belangstellende burgers zoveel mogelijk worden bereikt en op 
zodanige tijdstippen, dat deze hun inzichten tijdig ter kennis van het bestuursorgaan kunnen brengen 

 
 Artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur 

1.Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
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c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen 

vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming 

persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 
maakt. 

 

2.Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het 
belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in 

artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie; 

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken 
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. 

Paragraaf 2, artikel 16 Wet bescherming persoonsgegevens 
De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, 

politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het 
lidmaatschap van een vakvereniging is verboden behoudens het bepaalde in deze paragraaf. 

Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of 

hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag. 

 

Bevindingen van de ombudsman 

Algemeen 
De Nederlandse democratie is gebaseerd op het principe van openheid en openbaarheid1. Dit vindt 

zijn neerslag in de Wet openbaarheid van bestuur. De grondgedachte is dat alle informatie die binnen 
de overheid omgaat in principe openbaar is. Alleen in bijzondere omstandigheden is overheids-

informatie niet voor iedereen toegankelijk.  

 
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaat uit van een tegengesteld regime. Op grond van 

de Wbp is verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig tenzij dit door de wet wordt toegestaan.2 
Actieve openbaarmaking op grond van artikel 8 Wob of passieve (dat wil zeggen: op een verzoek) 

openbaarmaking op grond van artikel 10 Wob is een dergelijke verplichting. Hier treedt een 

spanningsveld op tussen twee wetten en de vraag is hoe dit spanningsveld kan worden opgeheven. 
Overigens maakt het niet uit of de informatie op verzoek dan wel uit eigen beweging door de 

gemeente is verstrekt. 
Beide rechten (die van openbaarheid en van bescherming) zijn nevengeschikt.  De gemeente zal 

daarom steeds door middel van een belangenafweging moeten nagegaan of het verstrekken van 

informatie opweegt tegen het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. In elk concreet 
geval moet dus worden getoetst welk recht zwaarder weegt. 

 
In de loop van de tijd is door de Commissie Bescherming Persoonsgegevens, maar ook door diverse 

rechterlijke instanties nadere invulling gegeven aan de openbaarheid van overheidsinformatie.  Dit 
heeft mede te maken met het massaal gebruik van internet en het voortschrijdend inzicht in de 

consequenties van publicatie op internet. Veelal wordt de verplichting tot openbaarmaking gezien als 

de verplichting om alle overheidsinformatie op internet te plaatsen.  Zowel het College Bescherming 
Persoonsgegevens als de rechtspraak zijn duidelijk: openbaarmaking betekent niet dat alle gegevens 

over natuurlijke personen ongekuist op internet mogen worden gepubliceerd. Een organisatie (dus 
ook een overheidsorgaan) moet zich in elk concreet geval afvragen of de informatie ook langs andere 

weg en met minder ingrijpende middelen openbaar kan worden gemaakt. Dit wordt het subsidiariteits-

                                           
1 Artikel 110 van de Nederlandse grondwet. http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrndn10odzw. 
2 CBP Richtsnoeren, Actieve openbaarmaking en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, 13 augustus 2009. 

https://cbpweb.nl/sites/default/files/downloads/rs/rs_20090813_actieve_openbaarmaking.pdf 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/geldigheidsdatum_17-07-2015#Hoofdstuk2_Paragraaf2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/geldigheidsdatum_17-07-2015#Hoofdstuk2_Paragraaf2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/geldigheidsdatum_17-07-2015#HoofdstukI_Artikel1a
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrndn10odzw
https://cbpweb.nl/sites/default/files/downloads/rs/rs_20090813_actieve_openbaarmaking.pdf
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beginsel genoemd. En eveneens moet de organisatie zich afvragen wat het meest geëigende middel is 

om de informatie openbaar te maken? Dit noemen we het proportionaliteitsbeginsel 
 

Zowel het College Bescherming Persoonsgegevens als de rechtspraak laten zien dat hun zorg 
voornamelijk neerkomt op het identificeren van personen. Door het – ongevraagd – koppelen van 

makkelijk te vinden persoonsgegevens (met name via internet) kan er snel een compleet beeld van 

individuen ontstaan. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt daardoor 
aangetast.  Dat burgers zelf een deel van deze informatie aan het internet toevertrouwen doet niet ter 

zake. Juist het feit dat verschillende instanties verschillende kleine beetjes informatie vrijgeven maakt 
dat de persoon snel en makkelijk kan worden geïdentificeerd. Het maken van misbruik van deze 

gegevens is dan een koud kunstje. 

 
De rechtspraak ontwikkelde een aantal uitgangspunten voor het openbaar maken van overheids-

informatie, dat kort kan worden samengevat als volgt:  
- openbaarheid is de hoofdregel; 

- degene die om openbaarheid vraagt hoeft daarbij geen belang te hebben; 
- openbaar voor de een is openbaar voor iedereen; 

- eens openbaar, altijd openbaar. 

 
De Raad van State merkt in dat verband op bij een zienswijze-kwestie3: “Informatie die op grond van 

de Wob openbaar wordt gemaakt, wordt geacht vanaf die openbaarmaking voor een ieder 
toegankelijk te zijn. In dit geval zijn de zienswijzen ingediend in het kader van een 

bestemmingsplanprocedure. Dat de indieners mogelijk kunnen worden geacht te hebben ingestemd 

met het integraal ter inzage leggen van die zienswijzen gedurende de bestemmingsplanprocedure … 
betekent niet dat zij hebben ingestemd met het voor een ieder openbaar maken van hun 

persoonsgegevens in de zin van de Wob. Anders dan appellant sub 2 aanvoert, kan het indienen van 
zienswijzen daarom niet worden aangemerkt als instemming van de betrokken personen met 

openbaarmaking van die gegevens, als bedoeld in art. 10, lid 3 van de Wob. Er is dan ook geen grond 
voor het oordeel dat de betrokken personen volledig afstand hebben gedaan van de bescherming van 

hun persoonlijke levenssfeer. Het college (noot MS: van B&W) heeft voorts in redelijkheid aan de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de indieners van zienswijzen meer gewicht kunnen 
toekennen dan aan het belang van de openbaarheid. Daarbij heeft het in aanmerking mogen nemen 

dat dit belang in voldoende mate wordt gediend door de zienswijzen en de reactie van het college 
daarop geanonimiseerd te publiceren.” 

In het onderhavige geval kan het afgeven van de handtekeningenlijsten worden gezien als een vorm 

van het indienen van zienswijzen (dat wil zeggen: vooraf bedenkingen afgeven, zodat de gemeente er 
bij haar beslissing rekening mee kan houden). 

 
Feiten 

De ombudsman stelt de volgende feiten vast: 

1. De provincie Gelderland maakte met het rijk afspraken over de te realiseren hoeveelheid 
windenergie4. “Doelstelling is dat de provincie Gelderland in 2020 voor minimaal 140.000 

huishoudens windenergie opwekt (230,5 MegaWatt). Dit betekent dat er nog 51 windmolens 
extra nodig zijn. Locaties hiervoor zijn in de Windvisie vastgelegd.”5 

2. Een van de locaties is die aan de rand van de gemeente Oldebroek, waarvoor de ondernemer 
bij de gemeente een principeverzoek neerlegde om medewerking te verlenen voor het 

neerzetten van meerdere windmolens. In de omgeving van de beoogde locatie ontstond bij 

meerdere burgers onrust over het voornemen tot plaatsing van windmolens.  
3. In de toekomst wordt dit principeverzoek mogelijk gevolgd door een vergunningaanvraag. 

Conform wet- en regelgeving kunnen burgers die bezwaren tegen een dergelijke aanvraag 
hebben, deze inbrengen in een bezwaren- dan wel beroepsprocedure, waar de rechtmatigheid 

van een gemeentebesluit aan de orde kan worden gesteld.  Het besluit van de gemeente zal 

naar alle waarschijnlijkheid worden voorafgegaan door een zienswijzeprocedure, waarbij 
belanghebbenden hun zienswijze kenbaar kunnen maken, zodat de gemeente deze mee kan 

wegen bij de besluitvorming. Deze mogelijkheden zijn voor de ombudsman geen onderwerp 

                                           
3 ECLI:NL:RVS:2012:BY5071 
4 Zie: http://www.gelderland.nl/4/energietransitie/Projecten-energietransitie-uitgelicht/Windvisie-voor-Gelderland.html. 

geraadpleegd op 17 juli 2015. 
5 Zie onder 2. 

http://www.gelderland.nl/4/energietransitie/Projecten-energietransitie-uitgelicht/Windvisie-voor-Gelderland.html
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van onderzoek: het onderhavige onderzoek is alleen gericht op de vraag of de gemeente in 

redelijkheid de NAW-gegevens van de protesterende burgers vrij mocht geven. 
4. Om hun onrust aan de gemeenteraad duidelijk te maken en kracht bij te zetten bezochten 

verschillende burgers de openbare commissievergadering van 3 december 2014. Daar spraken 
zij in en overhandigden de voorzitter een lijst met 336 handtekeningen, waarop ook de naam, 

het adres en de woonplaats van de betrokkenen zichtbaar was. 

5. Niet in het geding is dat de betreffende burgers geen ondubbelzinnige toestemming gaven om 
hun gegevens aan derden te verstrekken en eveneens is niet in het geding dat zij niet 

impliciet toestemming gaven. De gemeente is zich ervan bewust dat er geen expliciete en 
geen impliciete toestemming is gegeven. 

6. Gegevens die naam, adres en woonplaats betreffen zijn persoonsgegevens, evenals 

handtekeningen.6 
7. De ondernemer vroeg de gemeenteraad op 12 december 2014 om deze lijst, omdat hij de 

betrokkenen uit wilde nodigen voor een bijeenkomst, zodat hij hen van informatie kon 
voorzien en de discussie aan kon gaan. 

8. De ondernemer is vanwege zijn principeverzoek  belanghebbende, hetgeen wil zeggen dat hij 
een belang heeft bij het openbaar maken van de gegevens die op zijn principeverzoek 

(dossier) betrekking hebben. 

9. De ondernemer deed géén beroep op de Wob. Ook publiceerde de gemeente de NAW-
gegevens niet op het internet of stelde zij deze gegevens ter beschikking van niet-

belanghebbenden. Wat de gemeente deed was het ongekuist doorgeven van de gegevens 
aan een belanghebbende, die daarom actief verzocht (artikel 10 Wob).  

 

 
Overwegingen 

De ombudsman overweegt het volgende: 
1. De ondernemer deed geen beroep op de Wob. Feitelijk is dat ook niet nodig: “Voorop staat 

dat elk verzoek om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid dient te worden 
aangemerkt als een verzoek op grond van de WOB. Bij een verzoek om informatie behoeft 

dus niet uitdrukkelijk een beroep op de WOB te worden gedaan”.7  

2. De gemeente publiceerde de gegevens niet op het internet, maar leverde kopieën van de 
originele lijsten aan de ondernemer. Daarmee waren alle persoonsgegevens (naam, adres, 

woonplaats en handtekening) zichtbaar voor de ondernemer. 
3. Hoewel de overhandiging van de handtekeningenlijst in een openbare raadscommissieverga-

dering plaatsvond en de daarin behandelde stukken in principe openbaar zijn, wil dat niet 

zeggen dat al die stukken in ongeanonimiseerde vorm voor iedereen beschikbaar moeten zijn. 
4. Gezien de richtsnoeren van het CBP en de vigerende rechtspraak zal de raad in elk individueel 

geval een afweging moeten maken welk belang moet prevaleren: dat van de openbaarheid of 
dat van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burgers.  

5. Vast staat dat de ondernemer wist dat er sterke bezwaren waren tegen de plaatsing van de 

windmolens. Mogelijk wist hij ook hoeveel personen hun bedenkingen uitten tegenover de 
gemeenteraad, maar ook als dat niet het geval was moet de vraag beantwoord worden welk 

belang er gediend was met het openbaren van de NAW-gegevens? Is het van belang om te 
weten wélke personen tegen de komst van de windmolens zijn, of is het voldoende om te 

weten dát er 336 personen tegen plaatsing zijn? 
6. De eis van subsidiariteit vraagt of de informatie op een andere en minder ingrijpende manier 

beschikbaar kon komen? Het antwoord op die vraag is dat de informatie feitelijk al bekend 

was: 336 personen tekenden immers de lijst. Wie die personen zijn was relevant voor de 
ondernemer, maar niet voor de openbaarheid van de overheidsinformatie. 

7. Het is niet relevant wie de informatie vrijgaf: het college of de raad. Beide gremia zijn een 
bestuursorgaan in de zin van de wet en hebben zich aan dezelfde regels te houden. 

 

 
 

 

                                           
6 Zie de uitspraak van de Raad van State van 19 september 2007. https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-
uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=18241. “Op deze lijsten staan onder andere de namen, adressen en woonplaatsen van de 
procederende partijen vermeld. Deze gegevens moeten als strikt persoonlijke gegevens worden aangemerkt.” 
7
 Memorie van Toelichting bij artikel 3 van de Wob, Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 859, nr. 3, pagina 23 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=18241
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=18241
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Conclusie 
Alles overziende concludeert de Gemeentelijke Ombudsman dat de gemeente er goed aan had gedaan 

de NAW-gegevens niet vrij te geven aan de ondernemer. Deze NAW-gegevens waren weliswaar 
relevant voor de ondernemer, maar waren niet relevant als overheidsinformatie. In de afweging van 

de verschillende belangen (openbaarheid en eerbiediging persoonlijke levenssfeer) had de gemeente 

voorrang moeten geven aan de persoonlijke levenssfeer.  
 

Zij handelde daarmee niet behoorlijk en schond het recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer (behoorlijkheidsnorm: respecteren van grondrechten).Weliswaar was de ondernemer te 

goeder trouw en beoogde hij slechts de tegenstanders uit te nodigen voor een informatieavond, maar 

dat doel had hij ook kunnen bereiken door in bepaalde wijken een huis-aan-huis-bericht af te leveren 
en/of een uitnodiging in het huis-aan-huis-blad te plaatsen. Ook de gemeente handelde te goeder 

trouw, maar gaf informatie weg die voor de openbaarheid van bestuur niet relevant is. Om met het 
College Bescherming Persoonsgegevens te spreken: “Het belang van openbaarheid vereist niet dat 

bekend wordt wie de brief heeftgeschreven, waar die persoon woont en hoe zijn handtekening eruit 
ziet.”8 

 

De Gemeentelijke Ombudsman van Oldebroek, 
 

 
 

mevrouw mr. M.E.T. Schellekens. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Geraadpleegde informatie: 

1. Memo van het college aan de ABO-fractie van 18 mei 2015; 
2. E-mailwisseling tussen de ondernemer en de gemeente (griffie en juridisch beleidsmedewerker) van 12 tot en met 15 

december 2014; 
3. Uitspraak Raad van State van 5 december 2012. ECLI:NL:RVS:2012:BY5071; 
4. CBP Richtsnoeren, Actieve openbaarmaking en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Den Haag, 13 augustus 

2009; 
5. Uitspraak van de Gemeentelijke Ombudsman van Groningen, 14.20.040/AO. Te vinden op de website van de 

ombudsman; 
6. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 mei 2014 aan de Voorzitter van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2014Z07703; 
7. Voorstel aan het college van Oldebroek  voor de vergadering van 21 april 2015, kenmerk 208099; 
8. Noot van R.S. Wertheim bij de uitspraak van de Raad van State van 5 december 2012 (beschikbaar via 

WoltersKluwer); 
9. E-mails tussen de ondernemer en de gemeente van 12 tot en met 15 december 2014; 
10. Vraag 7 van de veelgestelde vragen aan de VNG in het dossier Wob: Hoe om te gaan met anonimiseren Wob-

documenten?; 
11. Brief van de Vereniging Dorpsbelangen Hattemerbroek aan het college van B&W Oldebroek van 15 mei 2015; 
12. Brief van het college van B&W Oldebroek aan de Vereniging Dorpsbelangen Hattemerbroek van 22 juni 2015; 
13. E-mail van H.M. van Dijk van 1 mei 2015 aan de gemeente Oldebroek. 
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