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Onderwerp

Bezwaarschrift tegen besluit op Wob-verzoek.

Voorstel

1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
2. Geen vergoeding van proceskosten toe te kennen.
3. Bezwaarmaker te berichten conform bijgevoegde concept-beslissing/-brief

Inleiding

Met een Wob-verzoek is indertijd gevraagd om informatie betreffende alle
(concept)vergunningaanvragen en/of planwijzigingen door of namens de eigenaar met
betrekking tot een bepaald, nader aangeduid perceel (d.w.z. aanvragen, inclusief
bijbehorende onderliggende onderzoeken en rapportages, de besluiten op de
(concept)vergunningaanvragen en of planwijzigingen, alle correspondentie en
communicatie tussen partijen).

Bij het gemeentelijke archief zijn daarop de betreffende stukken opgevraagd. Die
dossiers/stukken zijn opgehaald uit het archief. Daarvan is vastgesteld dat een deel via
internet (op de gemeentelijke website onder Ruimtelijke Plannen) is te raadplegen. Van
die stukken, waarvoor dat niet geldt, zijn kopieën gemaakt en voor zover nodig anoniem
gemaakt. Bij toezending van het besluit op het Wob-verzoek zijn laatstgenoemde stukken
meegezonden. Voor de overige informatie/stukken is verwezen naar de gemeentelijke
website/Ruimtelijke Plannen.

Daarop is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit op het Wob-verzoek. Daarbij
worden een aantal zaken genoemd, waarvan bezwaarmaker weet of denkt te weten dat
die gespeeld hebben, maar waarover geen informatie/stukken aangereikt zijn. Van één
zaak (betreffende een sloopvergunning) beschikt bezwaarmaker zelfs over kopieën, terwijl
ons daarover via de archiefgegevens geen informatie bekend is. Ook geeft bezwaarmaker
aan dat de betreffende eigenaar al vanaf 4 december L972 eigenaar van het genoemde
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perceel is en dat er tal van vergunningplichtige handelingen zijn uitgevoerd. Het is
ondenkbaar dat dat buiten de gemeente om is gebeurd. De gemeente zou om die reden
dan ook over veel meer stukken moeten beschikken dan bij het besluit op het Wob-
verzoek zijn aangereikt.

Beoogd effect/doel

Het doel van de beslissing op het bezwaarschrift is om op basis van alle feiten en

omstandigheden, zoals deze op het moment van beslissen op het bezwaar bekend zijn,
een algehele heroverweging uit te voeren ten aanzien van het bestreden besluit.

Argumenten

Bij de op te vragen informatie gaat het om informatie die opgeslagen is in
stukken/bestanden. Informatie die er in die vorm niet is, of omdat die er nooit is geweest
of omdat die er niet meer is doordat bijvoorbeeld dossiers inmiddels zijn vernietigd
conform de Archiefwet, kan niet ter beschikking worden gesteld.
Er van uitgaande dat alle zaken, nadat die zijn afgehandeld, door de behandelende
afdeling worden aangeboden en vervolgens worden opgenomen in het gemeentel¡jk
archief, is men voor de beslissing op Wob-verzoeken in het bijzonder afhankelijk van dit
proces. Zu uuk irt clit geval.
Na ontvangst van het bezwaarschrift tegen het besluit op het Wob-verzoek is andermaal
navraag gedaan bij het gemeentelijke archief. De uitkomst daarvan was identiek aan het
resultaat bij de eerdere navraag.
De conclusie moet dan ook zijn dat bij de beslissing op het Wob-verzoek in dit geval alle
stukken, die in bezit van de gemeente zijn, aan verzoeker ter beschikking zijn gestekJ.

Om dle reden is het bezwaarschrift orrgegrond. Daardoor is tevens geen reden om een
vergoeding van de proceskosten toe te kennen.

Kanttekeningen en risico's

Tegen de beslissing op bezwaar is beroep bij de rechtbank mogelijk.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n.v.t.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Communicatie/ participatie

n.v.t.

Overleg gevoerd met

Archief
Harry Wang, afdeling WH/team JuZa
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Extern

Bijlagen:

Concept-beslissing/-brief
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