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Geachte heer/mevrouw <Dijkgraaf>,
De waterschapsverkiezingen liggen al enige tijd achter ons, en onze stichting onderzoekt de
problemen die rond deze verkiezingen gespeeld hebben. Om deze en andere redenen dienen wij
dit Wob-verzoek in. Wij zouden graag, gebruik makend van de mogelijkheden die de Wob ons
daartoe biedt, documenten van u in kopie ontvangen.
Het betreft om te beginnen alle documenten die in de ruimste zin betrekking hebben op de
waterschapsverkiezingen van 2008 en die gewag maken van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

details m.b.t. het proces van drukken en/of scannen/verwerken van stembiljetten
gemaakte en/of vermoede fouten
ongeldige stemmen
(mogelijke) fraude en/of fraudepreventie
(beschuldigingen van) kiezersbedrog
problemen, onregelmatigheden, meningsverschillen en/of (potentiële) conflicten
de stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet"
de gang van zaken rond internetstemmen
bezwaren tegen, of ongerustheid over, enig aspect van deze verkiezingen
onze eerdere Wob-verzoeken of andere Wob-verzoeken die deze verkiezingen betreffen

Daarnaast zouden wij ook graag ontvangen:
• Documenten die ons is staat stellen precies vast te stellen welke bedragen er vooraf voor alle
werkzaamheden ten behoeve van deze verkiezingen zijn begroot.
• Documenten die ons in staat stellen een gedetailleerd en uitputtend overzicht te maken van de,
zowel bij uw organisatie als bij/door derden, voor deze verkiezing verrichte werkzaamheden en
de daarvoor werkelijk gemaakte kosten.
• Alle naar aanleiding van deze verkiezingen ontstane documenten (te denken valt aan
opdrachten, evaluaties, rapporten en dergelijke) alsmede alle andere (mede) naar aanleiding van
de recente verkiezingen ontstane documenten die in brede zin de toekomst van de
waterschapsverkiezingen betreffen.

Uitgezonderd van dit verzoek zijn alle documenten die van onze stichting afkomstig zijn. 'Ne bis in
idem' indachtig heeft dit Wob-verzoek ook geen betrekking op documenten die reeds in een eerder
Wob-verzoek onzerzijds zijn verstrekt of geweigerd.
Het gaat in dit Wob-verzoek om uw verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de
waterschapsverkiezingen.
Bij alle documenten gaat het om de versie zoals deze bij of onder u aanwezig is. Met documenten
bedoelen wij vastlegging ongeacht de gegevensdrager, dus naast de klassieke papieren
documenten bijvoorbeeld onder andere ook e-mails, software en andere computerbestanden. In
het geval van correspondentie bedoelen wij onder meer klassieke brieven en e-mails maar ook
anderszins benoemde gewisselde documenten zoals bijvoorbeeld notulen, nota’s, rapporten en
offertes.
Mocht u menen documenten of correspondentie zoals bedoeld in dit verzoek te moeten weigeren
dan vragen we u om een motivatie van de weigering per stuk, met daarbij tenminste titel,
kenmerken, afzender, geadresseerde(n), datum en onderwerp(en) van de betreffende stukken.
Tevens vragen we in zo’n geval subsidiair om een geredigeerde versie van de betreffende
documenten of correspondentie waaruit persoonlijke beleidsopvattingen of andere informatie die
de grond vormt voor de weigering zijn verwijderd.
Daar waar documenten of correspondentie zich niet onder u bevinden verzoeken wij om
doorgeleiding van dit verzoek. Aangezien alle Nederlandse waterschappen een gelijkluidend
verzoek hebben ontvangen kan doorgeleiding naar andere waterschappen achterwege blijven.
Mochten delen van dit Wob-verzoek onverhoopt onduidelijk zijn dan zijn wij gaarne beschikbaar
voor overleg. Gezien de vermoede bewerkelijkheid van dit Wob-verzoek doen wij afstand van ons
recht op beantwoording binnen 14 dagen en gaan wij op voorhand akkoord met beantwoording
binnen de wettelijke maximumtermijn van 28 dagen. Mochten de kopieerkosten naar verwachting
de 1000 Euro overstijgen dan verzoeken wij u om alvorens een beslissing te nemen met ons
contact op te nemen omdat wij dan subsidiair overwegen om ons verzoek geheel danwel
gedeeltelijk om te zetten in een verzoek om inzage. Met uitzondering van stembiljetten zijn wij niet
bijzonder gehecht aan het medium papier. In de praktijk zullen we alle stukken toch vrijwel direct
weer inscannen. Alle documenten die u digitaal kunt verstrekken nemen wij dan ook graag (en
eventueel uitsluitend) in die vorm aan.

Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,

Namens de stichting “Wij vertrouwen stemcomputers niet”,
R.V. (Rop) Gonggrijp (voorzitter)

