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Onderwerp

Bezwaarschrift tegen afgewezen Wob-verzoek tot openbaarmaking van bijlagen gebruik
gemeentegrond.

Voorstel

A. Met betrekking tot het ingediende bezwaarschrift d.d. 11 december 2OI9:
1. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren.
2. De geheimhouding die bij collegebesluit van 20 augustus 2019 inzake de aanpak

van (oneigenlijk) gebruik gemeentegrond (zaaknummer 730063) is opgelegd
omtrent de bijlagen 3, 4, en 7 op te heffen.

3. De bijlagen 3, 4 en 7 openbaar te maken door plaatsing op de openbare
besluitenlijst op de website, met uitzondering van de vier foto's in bijlage 3.

4. Een bedrag van € 512,- vast te stellen als kostenvergoeding wegens door een
derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

B. Gelet op voorgaande onderdelen 42. en 43.:
1. De geheimhouding die bij genoemd collegebesluit van 20 augustus 2019 is

opgelegd omtrent de bijlagen 5 en 6 op te heffen.
2. De bijlagen 5 en 6 openbaar te maken door plaatsing op de openbare besluitenlijst

op de website.

Inleiding

Bij brief van 16 oktober 2019 heeft 
op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om de navolgende drie
bijlagen behorende bij het besluit van 20 augustus 2019 over de aanpak van (oneigenlijk)
gebruik van gemeentegrond openbaar te maken:

Bijlage 3 Resultaten beoordeling selectie oneigenlijk gebruik
Bijlage 4 Gedragslijn prioritering aanpak (oneigenlijk) gebruik gemeentegrond
Bijlage 7 Richtlijn aanpak (oneigenlijk) gebruik gemeentegrond

Op 3 december 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten de geheimhouding die
op de gevraagde bijlagen op grond van de Gemeentewet rust, te handhaven en daarmee
de gevraagde informatie niet te verstrekken.
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Op 11 december 2019 heeft d  een bezwaar-
schrift ingediend tegen het besluit van 3 december 2019.

Beoogd effect/doel

Naar aanleiding van het ingediende bezwaar dient te worden nagegaan of het besluit tot
geheimhouding omtrent de documenten noodzakelijk is. Vervolgens dient te worden
nagegaan of de documenten openbaar zijn als bedoeld in de Wob.

Argumenten

A.2.1 Er kan voor de bijlagen worden afgezien van geheimhouding op grond van de
Gemeentewet.
De in het oorspronkelijke besluit aangegeven mogelijke aantast¡ng van de economische of
financiële positie van de gemeente of het mogelijk voorkomen van onevenredige bevoor-
deling of benadeling van betrokkenen is onvoldoende voor geheimhouding. In de gekozen
aanpak en de bijlagen is een algemene beleidslijn beschreven waarbij in een concrete zaak
zich velerlei situaties kunnen voordoen. In de bijlagen worden geen concrete situaties of
locaties beschreven, Er is derhalve onvoldoende concrete onderbouwing van een mogeliike
aantasting van de economische of financiële positie van de gemeente.

A.2.2 De foto's in bijlage 3 betreffen voorbeelden.
In bijlage 3 zijn vier foto's opgenomen ter verduidelijking van het onderwerp dat aan de
orde is. Er worden geen namen of adressen bij de foto's of elders genoemd. Gelet daarop
is er onvoldoende grond voor geheimhouding op grond van de Gemeentewet in verband
met het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

A.2.3 Bij concrete zaken kan de gemeente in de toekomst verwijzen naar de vastgestelde
prioritering en richtl ijn.
Het kan wenselijk zijn om bij de gekozen aanpak bij concrete zaken te kunnen verwijzen
naar de vastgestelde prioritering en de richtlijn zoals in de bijlagen opgenomen.
Daarmee wordt de positie van de gemeente versterkt.

A.3.1 Op basis van heroverweging kan aan het Wob-verzoek tegemoet worden gekomen.
Het belang van het verstrekken van informatie mag zwaarder wegen dan de mogelijke
aantasting van de economische of financiêle belangen van de gemeente. In de gekozen
aanpak en de bijlagen is een algemene beleidslijn beschreven waarbij in een concrete zaak
zich velerlei situaties kunnen voordoen. In de bijlagen worden geen concrete situaties of
locaties beschreven. Er is derhalve onvoldoende concrete onderbouwing van een mogelijke
aantasting van de economische of financiële positie van de gemeente. De gevraagde
informatie kan derhalve openbaar gemaakt worden.

A.3.2 De vier foto's in bijlage 3 behoeven niet openbaar gemaakt te worden.
Op de foto's staan ook huisnummers en kadastrale nummers van panden. Mede door deze
nummers zijn de locaties van de foto's voor mensen (mogelijk) herkenbaar. De vier foto's
geven slechts voorbeelden van (oneigenlijk) gebruik van gronden en vervullen geen
belangrijke rol in het document of bij het collegebesluit. Openbaarmaking weegt dan niet
op tegen het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de eigenaren.

8.7.7 en 8.2.1 Er is onvoldoende reden om de geheimhouding ten aanzien van de
bijlagen 5 en 6 te handhaven.
Het Wob-verzoek heeft geen betrekking op de bijlagen 5 en 6:

Bijlage 5 Kanttekeningen en risico's
Bijlage 6 Projecten Gemeentelijk RioleringsPlan 2Ot7-2O2L

Op grond van de overwegingen zoals hiervoor opgenomen met betrekking tot de bijlagen
3, 4 en 7 kan de geheimhouding worden opgeheven en kunnen ook deze bijlagen
openbaar gemaakt worden.
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Kanttekeningen en risico's

Openbaarmaking heeft tot gevolg dat betrokkenen als het ware'een kijkje in de keuken
kunnen nemen'. Het betreft immers een stappenplan en gedragslijn voor de gekozen
aanpak. In theorie kunnen betrokkenen daar rekening mee houden (ze zien welke
volgende stap de gemeente naar verwachting zal nemen). Anderzijds gaat het om een
groot aantal documenten met meerdere stroomschema's waarbij een groot aantal
verschillende situaties zich kan voordoen.
Dit risico vormt geen wezenlijke belemmering voor de voorgestelde openbaarmaking.

In de genoemde bijlage 5 staan mogelijke kanttekeningen en risico's beschreven bij het
oorspronkelijke collegebesluit van 20 augustus 2019.

Met betrekking tot het ingediende bezwaarschrift is er geen hoorzitting gehouden zoals de
Algemene wet bestuursrecht voorschrijft. Van de hoorzitting kan namelijk worden afgezien
indien aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen. heeft
op 12 februari2O2O desgevraagd telefonisch ingestemd met het laten vervallen van de
hoorzitting als de stukken openbaar worden gemaakt (met uitzondering van de genoemde
foto's). Indien het colleoe dit advies niet wenst te volgen, is het nodig dat er eerst een
hoorzittinq wordt gehouden.
Op L2 februari 2O2O is de beslissing op bezwaar voor maximaal zes weken verdaagd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Aangezien het bezwaar gegrond is, zijn er proceskosten verschuldigd ter hoogte van
€ 525,-- vanwege door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

Geen evaluatie.

Comm unicatie/ pa rticipatie

De stukken worden openbaar gemaakt volgens bijgaand besluit. Bezwaarmaker wordt per
brief geÏnformeerd.

Overleg gevoerd met
Intern:
Nathalie Konings (R &. E / WIZ)
Michel Jans, Lusan Korten-Kavelaars en Orte Hermus (R & E)

Extern:

Bijlagen:
1. besluit op bezwaar 
2. antwoordbrief bij besluit op bezwaar
3. bezwaarschrift LLL22O79
4. antwoordbrief aan  03.12.2019
5. collegevoorstel/besluit 03.L2.20t9
6. verzoek  16.10.2019
7. B&W-besluit 20.08.2019 DJ-730064 Aanpak (oneigenlijk) gebruik gemeentegrond
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8. bijlage 1 Beleidsregel reststroken en adoptiegroen
9. bijlage 2 Motie Raad d.d. 7 november 1012 en 7 november 2018
10. bijlage 3 Resultaten beoordeling selectie oneigenlijk gebruik
11. bijlage 4 Gedragslijn prioritering aanpak (oneigenlijk) gebruik gemeentegrond
12. bijlage 5 Kanttekeningen en risico's
13. bijlage 6 Projecten GRP 2017 -202L - Grootschalige aanpak
14. bijlage 7 Richtlijn aanpak (oneigenlijk) gebruik gemeentegrond
15. bijlage 8 Sub stroomschema beoordeling gebruik gemeentegrond
16. bijlage 9 Raadsinformatiebrief Aanpak (oneigenlijk) gebruik gemeentegrond
17. bijlage 10 Persbericht Gebruik gemeentegrond
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