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Betreft: Woo-verzoek inzake aanmeldcentrum asielzoekers

Geachte heer De Groot,

Onder verwijzing naar de Wet open overheid doe ik hierbij namens de Nederlandse Omroep 
Stichting, gevestigd aan Journaalplein 1,1217 ZK Hilversum (hierna: "NOS" ) een verzoek om 
toezending van informatie met betrekking tot de plannen voor een aanmeldcentrum voor 
asielzoekers in Bant, zoals dat op 6 juli j.l. bekend werd. In een eerste reactie noemde uit dit 
'geen wenselijke ontwikkeling. Dat roept de vraag op in hoeverre u vooraf gekend bent in de 
aankoop van de grond door het COA en of u voldoende betrokken bent geweest bij de 
besluitvorming rond het voorgenomen aanmeldcentrum.

Mede gelet op het publieke belang van de journalistiek als controleur van een goede en 
democratische bestuursvoering, verzoek ik u in ieder geval afschriften van de volgende 
stukken toe te zenden:

alle communicatie - inclusief bijlagen - tussen uw gemeente en respectievelijk het 
ministerie van J&V, het COA en de provincie Flevoland aangaande deze kwestie, 
onderliggende documenten, zoals vergaderstukken, notulen en gespreksverslagen 
voor zover relevant in de besluitvorming.
Mocht u beschikken over andere documenten die - aanvullend of in plaats van 
gevraagde documenten - inzicht in deze bestuurlijke aangelegenheid kunnen geven, 
dan verzoek ik u die documenten ook te verstrekken. Dit verzoek heeft betrekking op 
alle documenten en communicatie in de periode van 1 oktober 2021 tot heden.

Met documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de gegevensdrager: dus naast klassieke 
papieren documenten bijvoorbeeld ook digitale bestanden. Ik denk daarbij niet alleen aan 
officiële rapportages en onderzoeksverslagen, maar ook aan presentaties, 
gespreksverslagen of notulen van vergaderingen met betrekking tot deze kwestie.
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Ik verzoek de documenten zoveel mogelijk digitaal te ontvangen. Mocht u daartoe niet 
bereid zijn, dan verzoek ik u die weigering te motiveren. Van de informatie die alleen 
analoog ('hard copy') in uw archief aanwezig is, ontvang ik graag een kopie. Indien u 
voornemens bent kosten te berekenen dan vraag ik u mij vooraf hiervan te berichten met 
een inschatting van de kosten. In zo'n geval wil ik overwegen mijn verzoek om te zetten in 
een verzoek om inzage of mij bestuursrechtelijk hiertegen te weren.

Dit verzoek wordt gedaan op basis van de Wet open overheid. Daaruit vloeit voort dat u 
binnen 4 weken, maar uiterlijk binnen 6 weken, een besluit moet nemen op dit verzoek. 
Vanwege het journalistieke belang van de NOS verzoek ik u zo spoedig mogelijk, doch in 
ieder geval binnen de wettelijke termijn te beslissen en geen gebruik te maken van de 
wettelijke verdagingsmogelijkheid.

Mochten onderdelen van het Wob-verzoek onduidelijk zijn, dan ga ik graag met u in gesprek. 
Ik wil ook graag op de hoogte gehouden worden over de afhandeling van het verzoek.

Ik verzoek u de ontvangst van dit verzoek schríftelijk per email of brief aan mij te bevestigen. 
Bij voorbaat mijn dank voor de aan dit verzoek te besteden aandacht.

Met vriendelijke groet,

Hugo van der Parre
Research-redacteur NOS Nieuws
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