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Informatiebrief Woo-verzoeken 

 

Geachte college- en raadsleden, 

 

Met deze brief informeren we u over de Woo-verzoeken tot het openbaar maken van 

documenten over het onderzoek dat door Bezemer & Schubad is verricht met als titel 

“Vooronderzoek naar signalen over ongewenste omgangsvormen Ferm Werk NV”.  

 

Er is een viertal Woo-verzoeken ingediend, waarbij de hoeveelheid en aard van de gevraagde 

documenten varieert. Uitgangspunt is dat de gevraagde documenten openbaar worden 

gemaakt, tenzij voor (delen van) deze documenten een in de Woo genoemde 

uitzonderingsgrond geldt.  Een groot aantal documenten bleek onder de reikwijdte van de Woo-

verzoeken te vallen. Deze zijn beoordeeld en geanonimiseerd met inachtneming van de eerder 

genoemde uitzonderingsgronden.  

 

Voordat een definitief besluit op de Woo-verzoeken kan worden genomen, mogen de 

belanghebbenden een zienswijze geven op de voorgenomen openbaarmaking. Hiervan heeft 

een aantal natuurlijke en rechtspersonen gebruik gemaakt. Naar aanleiding daarvan is de 

voorgenomen openbaarmaking op een aantal punten aangepast.  

Tegen de besluiten kunnen belanghebbende(n) ook bezwaar maken en een verzoek om 

voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen.  

 

Normaliter wordt de gevraagde informatie gelijktijdig met het te nemen besluit openbaar 

gemaakt. Uit de ingediende zienswijzen blijkt dat belanghebbende(n) mogelijk bezwaar hebben 

tegen de voorgenomen openbaarmaking. Daarom wordt de informatie later verstrekt. Zoals in 

artikel 4.4, vijfde lid, van de Woo staat gebeurt dit ofwel twee weken nadat de besluiten bekend 

zijn gemaakt, ofwel nadat op een bij de rechtbank ingediend verzoek om voorlopige voorziening 

is beslist. 

 

Vanwege de grote hoeveelheid documenten die het betreft, zullen we u te zijner tijd de 
relevante stukken op verzoek doen toekomen. De komende tijd houden wij u op de hoogte van 
het verdere verloop.  
 
Hoogachtend, 

 
Namens het dagelijks bestuur van Ferm Werk 

G.A.G. Eggermont 

Algemeen Directeur 

Ref.nr 

Verzenddatum 

Betreft 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, 

Oudewater en Woerden 

t.a.v. colleges en gemeenteraden 

 

Via e-mail 


