
GEMEENTE vrlEERT

Besluit naar aanleiding van het bezwaarschrift van  namens
 tegen het besluit van 3 december 2019 op het Wob-verzoek aangaande

de aanpak van (oneigenlijk) gebruik van gemeentegrond.

Burgemeester en wethouders van Weert overwegen als volgt:

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

Op 3 december 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten de geheimhouding die
op de gevraagde bijlagen rust te handhaven en daarmee de gevraagde informatie niet te
verstrekken.

Op 11 december 2019 heeft d  namens een bezwaar-
schrift ingediend tegen het besluit van 3 december 2019.

Besluit:

Burgemeester en wethouders besluiten:

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

aanpak van (oneigenlijk) gebruik gemeentegrond (zaaknummer 730O63) 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 € 5t,2r'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 2O 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.

41. Bezwaar gegrond
Het bezwaarschrift wordt door burgemeester en wethouders gegrond verklaard op basis van
de volgende overwegingen.

Collegebesluit 20 augustus 2O19
Op 20 augustus 2019 hebben burgemeester en wethouders een plan van aanpak vast-
gesteld met betrekking tot (oneigenlijk) gebruik van gemeentegrond. Daarbij is op basis van
artikel 55 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 onder b., e. en g. van de Wet open-
baarheid van bestuur (Wob) geheimhouding opgelegd omtrent de bijlagen 3,4,5,6 en 7 bij
dat besluit.

Bij brief van 16 oktober 2019 heeft  namens op
grond van de Wob verzocht om de navolgende 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

Middels de brief van 3 december 2019 aan verzoeker hebben burgemeester en wethouders
medegedeeld dat zij besloten hebben de geheimhouding die op de gevraagde bijlagen rust
te handhaven en daarmee de gevraagde informatie niet te verstrekken.

Procedure
Het bezwaarschrift d.d. 11 december 2019 is op die dag ontvangen en derhalve tijdig
ingediend. Verzoekster is belanghebbende bij het op haar verzoek genomen besluit met
betrekking tot de openbaarmaking van de gevraagde documenten.
Het bezwaar is derhalve ontvankelijk.

In het bezwaarschrift is kenbaar gemaakt dat men het bezwaar mondeling wenst toe te
lichten. Gelet op de navolgende overwegingen is echter op grond van artikel 7:3 aanhef en
onder c. en e. van de Algemene wet bestuursrecht afgezien van het houden van een
hoorzitting als bedoeld in artikel 7:2van die wet.
Op 12 februari 2020 is de besllsshg op bezwaar voor maxlmaal zcs wckcn vcrdaagd.

De bezwaargronden
In het bezwaarschrift wordt opgemerkt dat in het bestreden besluit slechts is besloten over
het opheffen van de geheimhoudingsplicht ex artikel 55 van de Gemeentewet en dat geen
beslissing is genomen op het Wob-verzoek.
Verder ontbreekt een motivering ten aanzien van het handhaven van de geheimhouding.
Van enige belangenatuveging blijkt helemaal niet. Dit klemt te meer aangezien ook het
besluit tot geheimhouding nagenoeg niet is gemotiveerd. Mogelijk had de geheimhouding
deels kunnen worden opgeheven. Ook die motivering ontbreekt.
Voor de volledige bezwaargronden wordt kortheidshalve verwezen naar het bezwaarschrift.

Overwegingen ten aanzien van de bezwaren

42. Besluit geheimhouding
De geheimhouding is bij besluit van 20 augustus 2019 opgelegd op grond van artikel 55 van
de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 onder b., e. en g. van de Wob.

Volgens artikel 55 Gemeentewet kan het college op grond van een belang, genoemd in
artikel 10 van de Wob, omtrent de inhoud van stukken geheimhouding opleggen.

In artikel 10 lid 2 van de Wob is bepaald dat het verstrekken van informatie ingevolge die
wet achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen (onder andere) de
volgende belangen:
b. de economische of financiële belangen van de gemeente;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid

betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

Het verzoek tot openbaarmaking heeft betrekking op de bijlagen 3, 4 en 7 bij het besluit en
dient te worden aangemerkt als een verzoek om opheffing van de geheimhouding (Afdeling
Bestu u rsrechtspraa k 23. Lt.2O 16, 20 1 50780 7 / t / A3).

Op grond van heroverweging wordt geoordeeld dat kan worden afgezien van geheimhouding
van de bijlagen 3, 4 en 7 op grond van de Gemeentewet. De in het oorspronkelijke besluit
aangegeven mogelijke aantasting van de economische of financiële positie van de gemeente
of het mogelijk voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokkenen is

daarvoor onvoldoende. 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.
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In bijlage 3 zijn vier foto's opgenomen met een voorbeeld van een locatie met'mogelijk
bezit en verjaring', voorbeeld 'belemmering ruimtelijke en gemeentelijke plannen'en
voorbeelden 'openbaar groen'. Het betreft hier voorbeelden ter verduidelijking van het
onderwerp dat aan de orde is. Er worden geen namen of adressen bij de fotob of elders
genoemd. Bij heroverweging wordt onvoldoende grond aanwezig geacht voor geheim-
houding op grond van de Gemeentewet in verband met het belang van de eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer.

Verder kan het 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.

Gelet hierop kan de geheimhouding die bij het collegebesluit van 20 augustus 2019 inzake
de aanpak van (oneigenlijk) gebruik gemeentegrond is opgelegd omtrent de bijlagen 3, 4 en
7 bij dat besluit, worden opgeheven.

43. Wet openbaarheid van bestuur
Er is verzocht om openbaarmaking op grond van de wob van de bijlagen 3, 4 en 7
behorende bij het besluit van 20 augustus 2019.
Rekening houdend met artikel 10 van de Wob wordt geoordeeld dat het belang van het
verstrekken van informatie en openbaarheid zwaarder weegt dan de mogelijke aantasting
van de economische of financiële belangen van de gemeente. In de gekozen aanpak en dL
bijlagen is een algemene beleidslijn beschreven waarbij in een concrete zaakzich 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, met uitzondering van de vierfoto's met
voorbeelden in bijlage 3. Op de foto's staan ook huisnummers en kadastrale nummers van
panden. Afgezien van deze nummers zijn de locaties van de foto's voor mensen (mogelijk)
herkenbaar. De vier foto's geven slechts voorbeelden van (oneigenlijk) gebruik van gronaen
en vervullen geen belangrijke rol in het document of bij het collegebesluit. Openbaaimaking
weegt dan niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer vañ
de betrokken eigenaren.

44. Proceskosten
In het bezwaarschrift van 11 december 2OL9 is verzocht om vergoeding van proceskosten
Aangezien het bezwaar gegrond is wordt in verband met door een derde beroepsmatig
verleende rechtsbijstand € 525,- (1 punt) toegekend.

81. Geheimhouding t.a.v. bijlagen 5 en 6
In verband met het vorenstaande wordt ten aanzien van de navolgende bijlagen het
volgende overwogen:

Bijlage 5 Kanttekeningen en risico's
Bijlage 6 Projecten Gemeentelijk Rioleringsplan 2O17-202L

Ook op deze documenten is geheimhouding gelegd op grond van artikel 55 Gemeentewet.
Op grond van de overwegingen zoals opgenomen in onderdeel 42. kan de geheimhouding
worden opgeheven.

82. Openbaarheid bijlagen 5 en 6
Op grond van de overwegingen zoals opgenomen in onderdeel A3 kunnen de bijlagen 5 en 6
openbaar gemaakt worden.

Deze beslissing is genomen met inachtneming van de desbetreffende artikelen in de
Algemene wet bestuursrecht en de Wet openbaarheid van bestuur.

Weert, I 0 ilAtH 2020

ouders van Weert,

G.J.W. Gabriëls
loco-burgem
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