
  

 

CONCEPT Gespreksverslag 

Aanwezig : Mevr. drs. W. van Hees (burgemeester), dhr. T. van Erp (indiener WOB 

verzoeken) en dhr. M. van Ree MSc (clustermanager staf) 
Datum : 2 april 2013 
Onderwerp : Kort gespreksverslag ingediende WOB verzoeken dhr. Van Erp  

 
Op dinsdag, 2 april jl. heeft er van ca 13.45 tot ca 15.15 op verzoek van burgemeester Van 
Hees een gesprek plaatsgevonden met dhr. Van Erp over zijn ingediende WOB verzoeken van 

afgelopen weken.  
 
De burgemeester opent het gesprek en geeft aan dat de gemeente normaliter een gering 

aantal WOB verzoeken ontvangt. Afgelopen drie weken heeft dhr. Van Erp ruim 20 WOB 
verzoeken ingediend over verschillende onderwerpen. De burgemeester wil graag met dhr. Van 
Erp hierover van gedachten wisselen. 

 
De heer Van Erp geeft aan dat het beroep dat hij doet op de WOB zijn oorsprong vindt in de 
wijze waarop de gemeente is omgegaan met zijn klachten over de ergernis die hij en andere 

vissers ondervinden van het laten loslopen van de honden bij de laatst gerealiseerde put van 
Caron. Hij zegt dat zijn herhaalde verzoeken over informatie wat daar wel en niet mag en zijn 
verzoeken om handhaving bij de gemeente geen gehoor hebben gevonden. Om de informatie 
toch te achterhalen heeft hij kennis opgedaan over de Wet Openbaarheid van Bestuur.  

Hij deelt mede dat hij bovendien meerdere inwoners hoorde klagen over de 
informatieverstrekking van de gemeente. Voor hem is dit aanleiding geweest om de website 
http://v-erp.nl/geertruidenberg/ op te richten, waar mensen desgewenst anoniem hun 

verzoeken om informatie kunnen indienen die hij dan omzet in WOB verzoeken naar de 
gemeente. Dhr. Van Erp merkt op dat hij voorzieningen heeft getroffen waardoor de 
anonimiteit van hen zoveel als mogelijk wordt gewaarborgd. 

 
De burgemeester zegt dat het voor de dienstverlening van de gemeente naar de inwoners en 
ondernemers juist van belang is te weten wat er goed en niet goed gaat bij de gemeentelijke 

organisatie. Ze wil graag in contact komen met de mensen die bij dhr. Van Erp een verzoek 
indienen omdat informatie voor het verbeteren van onze dienstverlening verloren gaat als we 
enkel digitaal een grote hoeveelheid aan informatie aan dhr. Van Erp verschaffen. Dhr. Van Erp 

heeft begrip voor dit standpunt en geeft desgevraagd aan mee te willen denken of hier een 
modus voor kan worden gevonden. Hij merkt hierbij op dat de keuze om anoniem te blijven 
geheel aan de bezoeker van de website is. Hij deelt mede dat hij op zijn website een stukje 

publiceert om aan te geven dat het voor de gemeente een stuk makkelijker is om problemen 
op te lossen indien er direct contact met de klager of WOB aanvrager is. 
 

Daarnaast merkt de burgemeester op dat de gemeente niet over de capaciteit beschikt om dit 
aantal WOB verzoeken binnen de termijnen te behandelen zonder dat dit ten koste gaat van 
andere lopende zaken die voor de gemeenschap worden uitgevoerd. Dit komt mede omdat 

originele c.q. vastgestelde documenten en besluiten met handtekeningen uit het archief nog 
niet digitaal beschikbaar zijn en handmatig gescand moeten worden. Aangezien het bij de 
verzoeken zoals die er nu liggen om duizenden documenten gaat, legt dit een onevenredige 
belasting op de beschikbare capaciteit. De burgemeester geeft aan dat vanaf juni vorig jaar de 

nieuwe documenten voortaan wel digitaal worden opgeslagen. 
 
Dhr. Van Erp geeft aan dat het niet zijn bedoeling is de organisatie op deze wijze te belasten. 

Hij veronderstelde dat alle informatie reeds digitaal beschikbaar was en dat deze dus relatief 
eenvoudig kon worden verstrekt. Dhr. Van Erp zegt dat hij gaat bekijken of hij zijn ingediende 
WOB verzoeken wat specifieker kan maken, waardoor minder informatie nodig is terwijl hij 

toch de beschikking krijgt over de documenten die hij voor de beantwoording van de 
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achterliggende vraag nodig heeft. Afgesproken wordt dat hij met dr. Van Ree in de loop van 
volgende week hierover contact heeft. 

 
Hieronder is conform de gemaakte afspraak in het kort weergegeven welke onderwerpen zijn 
besproken. 

 
Put van Caron 
De put is voor eenieder toegankelijk voor extensieve recreatie. Dhr. Van Erp zegt dat mensen 

hun honden op de parkeerplaats al los laten lopen waarna de honden het veld op rennen, in 
het water springen etc. De mensen houden hun honden niet onder controle tot overlast van de 
vissers. De hondeneigenaren worden daarop aangesproken, maar trekken zich daar niets van 

aan. Ook van de uitwerpselen van de honden heeft men overlast. Wellicht dat dispensers voor 
poepzakjes, afvalbakken voor de uitwerpselen van de honden  en een planning voor het 
ophalen van het vuil uitkomst kunnen bieden, voor zover het budget van de gemeente dit 

toelaat, aldus dhr. Van Erp. Hij is van mening dat loslopende honden niet kunnen in een 
gebied waar meerdere vormen van recreatie worden beoefend, dat bovendien ook nog een 
vogelbroedgebied is. Het informatiebord wat na het inrichten van deze ruimte is geplaatst, is 

daar naar zijn mening duidelijk over. Hij wenst handhaving. Tot slot merkt hij op dat het 
zwerfvuil en het storten van vuil ook voor veel burgers een doorn in het oog is. 
 

Hij vraagt zich af wat er is vastgelegd met Caron en wat daar nu wel en niet mag op basis van 
het contract van Caron en op basis van wet- en regelgeving. De burgemeester zegt toe dat 
dhr. Van Erp hierover binnen 4 tot 6 weken wordt geïnformeerd. 

 
Informatie op website 
De informatie op de website is niet goed te vinden. Bij het invullen van formulieren komt het 
geregeld voor dat na het invullen van de nodige tekst bij een druk op ‘volgende’ er een 

foutmelding verschijnt. 
 
De heer Van Ree zoekt dit verder uit en koppelt dit terug naar dhr. Van Erp. 

 
Geluids-/stankoverlast Kinderboerderij 
Mensen uit de omgeving klagen bij de gemeente al jaren over de geluids- en stankoverlast 

(hanen en bokken), maar hier wordt niets mee gedaan. Ook zegt dhr. Van Erp dat de 
kinderboerderij ongedierte aan trekt.  
 

De burgemeester zegt toe dat onderzocht wordt wat hierover is geregeld, maar heeft reeds 
toegezegd om met de klager en de Stichting kinderboerderij om tafel te gaan zitten om naar 
een oplossing te zoeken. Dhr. Van Erp wordt hierover geïnformeerd.  

 
Onbeantwoorde brieven 
Dhr. Van Erp zegt dat hij in 2011 brieven heeft gestuurd waar de gemeente nooit op heeft 

geantwoord. Ook heeft hij een brief ontvangen dat zijn ingediende mailtjes geen rechtskracht 
hebben.  
Dhr. Van Erp mailt deze gegevens door naar dhr. Van Ree. Hij kijkt het gemeentelijk archief 

hierop na en sluit dit kort met dhr. Van Erp. 
 
De burgemeester dankt dhr. Van Erp aan het eind van het gesprek voor zijn inbreng. 

 
 
 
 


