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Onderwerp

Besluiten op Wob-bezwaar molenbiotoop St. Antoniusmolen.

Voorstel

1. Het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren.
2. Het Wob- besluit te heroverwegen door:

2.1. aanvullend hetverslag van de bespreking op 19 april 2017 met de
molenstichtingen en de eigenaar van de molen te overleggen alsmede het
inrichtingsplan voor Kampershoek-Noord van Kragten, en het collegebesluit
waarbij geheimhouding is opgelegd ten aanzien van de overeenkomst met de
moleneigenaar te weigeren.

2.2. de datum van 5 mei 2077 te herstellen in 9 mei 2OL7 voor wat betreft het
collegeadvies waarbij geheimhouding is opgelegd;

2.3. het Wob-verzoek voor wat betreft het college advies en de overeenkomst met
de moleneigenaar, waarop volgens het wob-besluit geheimhouding is
opgelegd te beoordelen als een verzoek tot opheffing van die geheimhouding.

3. Het verzoek tot opheffing van de geheimhouding van de stukken als bedoeld onder 2.3
af te wijzen.

4. Het verzoek tot vergoeding van de kosten voor het indienen van het bezwaar af te
wijzen en het verzoek tot vergoeding van de kosten voor het bijwonen van de
hoorzitting toe te wijzen voor een bedrag van € 501,-.

Inleiding

Door de heer Van de Kruijs is bezwaar gemaakt tegen het genomen besluit op grond van
de Wet openbaarheid van bestuur om stukken te verstrekken met betrekking tot de
molenbiotoop van de St. Antoniusmolen. Volgens het bezwaarschrift is niet alles verstrekt
en wordt gevraagd naar de stukken waarbij geheimhouding is opgelegd. Tevens wordt
verzocht de proceskosten te vergoeden.
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Een besiissing nemen op het ingediende bezwaaiscírrifi er-r het vei'zoek tot betaiing van de
proceskosten.

Argumenten

1.1 Bezwaar gedeeltelijk gegrond verklaren
Twee stukken zijn niet overgelegd die wel hadden moeten worden overgelegd.

1.2 Het besluit tot verstrekking van informatie heroverwegen.
Twee stukken worden alsnog overgelegd. De genoemde datum van het
collegeadvies wordt hersteld. De stukken waarop geheimhouding ligt worden
beschouwd als een verzoek tot opheffing van die geheimhouding.

1.3 Het verzoek tot opheffing van de geheimhouding van stukken afwiizen.
De openbaarmaking van deze stukken kan negatieve gevolgen hebben voor de
onderhandelingspositie van de gemeente bij soortgelijke transacties en kan het
financiële belang van de gemeente schaden.

1.4 Het verzoek tot betaling van de proceskosten gedeeltelijk toewijzen
Het indienen van het bezwaarschrift is niet gebeurd door een professioneel
rechtshulpverlener maar door de heer Van de Kruijs op eigen naam. Het bijwonen
van de hoorzitting heeft wel plaatsgevonden door een derde die beroepsmatig
rechtsbijstand verleent en wordt daarom wel toegewezen.

Voor de verdere uitgebreide argumentatie wordt verwezen naar bijgaande beslissing op
het bezwaar.

Kanttekeningen en risico's

Het besluit van het college met betrekking tot de overeenkomst met Proptimize Nederland
BV wordt overgelegd als feitelijke handeling en maakt dus geen deel uit van de beslissing
op het bezwaar. Dit omdat dit advies al openbaar was. Hierop is de Wet openbaarheid van
bestuur niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Juridisch: tegen te nemen beslissing staat beroep open op de rechtbank.
Financieel: het betreft de betaling van € 501,- aan proceskosten. Deze vallen onder cie

algemene dienst.
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Bijlagen:

Verslag hoorzitting.
Reactie op verslag hoorzitting.
Besluit op bezwaar
Verslag van overleg op 79/4/20t7 met molenstichtingen en eigenaar molen
Beplantingsplan in verband met kap bomen Neelenweg
College- en raadsvoorstel m.b.t Proptimize
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