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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Geachte heer/mevrouw, 

De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 gedeeltelijk ingegaan. Doel van deze wet is het 

bevorderen van een open en transparante overheid en het op orde brengen van de 

informatiehuishouding.1 Wij ondersteunen u bij de implementatie van de Woo via het programma 

Grip op Informatie. Hierbij informeren wij u over de inzet van twee bestuurlijke ambassadeurs

Ambassadeurs Open Overheid 

De heer Peter de Baat (oud-burgemeester Montferland) en de heer Bert Bouwmeester (oud-

burgemeester Coevorden) zijn benoemd tot ambassadeurs. Het zorgen voor een open en 

transparante gemeente vraagt aandacht van de gemeenteraad, het college en de gemeentelijke 

organisatie. Niet alleen door te voldoen aan de technische standaarden die nodig zijn om duurzame 

toegankelijkheid van digitale informatie te borgen, maar ook door de cultuur te realiseren die nodig 

is om te komen tot een open overheid.  

U kunt van de ambassadeurs meer vernemen over het belang van een open en transparante 

gemeente; informatie ontvangen over de wet en de stand van zaken omtrent de implementatie; en 

advies over de aanpak om te komen tot implementatie van de Woo. Zij zullen u daarbij niet alleen 

ondersteunen in het voeren van het goede gesprek in de organisatie en met de raad over een open 

namens de VNG. Zij gaan met uw gemeente het gesprek aan over koers en kansen naast 
mogelijke kwesties en knelpunten bij invoering van de Woo en publieke waarden als openbaarheid 
en transparantie. 

1 Zie hiervoor ledenbrief 16 mei 2022 TPW/U202200333 Lbr. 22/029 
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en transparante gemeente, maar zullen ook uw perspectief, dilemma’s en vragen meenemen naar

het project en de VNG-belangenbehartiging richting het rijk.

Vragen  

De digitalisering biedt vele nieuwe mogelijkheden om te komen tot een open overheid. De 

bestuurlijke ambassadeurs zullen de komende tijd gemeenten benaderen voor een gesprek. Als u 

op korte termijn informatie wilt of met hen het gesprek wilt aangaan kunt u ook zelf contact 

opnemen met Peter de Baat (Peter.deBaat@vng.nl) en Bert Bouwmeester 

(Bert.Bouwmeester@vng.nl).  

Vereniging Nederlandse Gemeenten 

Namens deze, 

Nathan Ducastel 

Directeur beleid informatiesamenleving


