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Geacht College,
In goede orde ontvingen wij uw schrijven d.d. 12 januari 2022, waarin u ons verzoek om inzage in
de bestekprijzen betreffende het onderhoud van voetbalterreinen in Weert, afwijst. Wij zijn het met
dit besluit niet eens. Hierbij tekenen wij dan ook bezwaar aan tegen voomoemd besluit.
U onderbouwt uw weigering met een verwijzing naar artikel 2.57 van de aanbestedingenwet 2012.
Voomoemd artikel luidt:
Artikel 2.57
1) Onverminderd het in deze wet bepaalde maakt een aanbestedende dienst informatie
die hem door een ondernemer als vertrouwelijk is verstrekt niet openbaar.
2) Onverminderd het in deze wet bepaalde maakt een aanbestedende dienst geen
informatie openbaar uit aanbestedingsstukken of andere documenten die de dienst
heeft opgesteld in verband met een aanbestedingsprocedure, indien die informatie kan
worden gebruikt om de mededinging te vervalsen.
Lid 1 van het artikel heeft, zoals uit jurisprudentie blijkt, betrekking op ontwerpgegevens die zijn
ingebracht door de ondernemer en/of op als intellectueel eigendom aan te merken gegevens van de
ondernemer. Een ondernemer dient ervan uit te gaan dat aanbiedingen, uitgebracht aan een
openbaar lichaam openbaar kunnen worden. Een openbaar lichaam dient immers transparantie te
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betrachten. Daarnaast spreekt de tekst over: “als vertrouwelijk verstrekte informatie”. Dit impliceert
dat de ondernemer kenbaar gemaakt heeft dat bepaalde gegevens vertrouwelijk zijn.
Lid 2 van het artikel is onder de huidige omstandigheden niet van toepassing. Er is immers op dit
moment geen sprake van een aanbestedingsprocedure. Het gaat om gegevens uit het verleden. Van
concurrentievervalsing kan dan ook geen sprake zijn.
U onderbouwt uw uitleg met een tweetal uitspraken, door de Raad van State gedaan (ABRvS 28
augustus 2013, ECLI;NL:RVS:888 en ABRvS 5 juli 2017, ECLI;NL:RVS:1808), die betrekking
hebben op eerder genoemd artikel 2.57 In beide zaken wordt de aanbestedende dienst echter niet
in het gelijk gesteld, betreffende de weigering om gegevens te verstrekken.
Het gaat ons erom inzicht te krijgen in de bedragen van de bestekprijzen over de jaren 2013 t/m,
zodat wij kunnen beoordelen of er sprake is van een juiste berekening van de aan onze vereniging
uitbetaalde subsidie voor onderhoud van de terreinen op Drakesteijn. Wij verzoeken u dan ook
nogmaals deze gegevens, voor zover noodzakelijk als onderstaand nader gespecificeerd, aan ons te
doen toekomen.
Het betreft de volgende stukken:
1) De bestekomschrijvingen betreffende het onderhoud van alle voetbalterreinen in Weert,
waarin de verlangde prestaties zijn omschreven over de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016.
2) De opdrachten of aangegane overeenkomsten verstrekt op basis van de onder punt 1
genoemde bestekken.
3) De processen-verbaal van opdrachtverlening van de onder punt 2 bedoelde opdrachten of
overeenkomsten, e.e.a. zoals bedoeld in de artikelen 2.26 en 2.27 van de
aanbestedingenwet 2012.

Tevens verzoeken wij u vriendelijk doch dringend geen stukken te vernietigen die betrekking
hebben op de bestekprijzen zolang onze discussie over de subsidieverstrekking gaande is.
Teneinde papierverspilling te vermijden ontvangen wij de stukken bij voorkeur digitaal, in een
leesbaar format (PDF) op ons mailadres: info@wilhelmina08.nl
In afwachting van uw bericht verblijven wij,
hoogachtend.
Namens bestuur Wilhelmina ‘08
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Geachte raadsleden.
Op 14 januari mochten wij van het college de weigering op ons WOB-verzoek (zie voornoemd
kenmerk) ontvangen om ons de bestekprijzen over de jaren 2013 t/m 2016 te verstrekken. Hierbij
beroept het college zich op art 2.57 van de Aanbestedingswet.
Voornoemd artikel luidt:
Artikel 2.57
1) Onverminderd het in deze wet bepaalde maakt een aanbestedende dienst informatie
die hem door een ondernemer als vertrouwelijk is verstrekt niet openbaar.
2) Onverminderd het in deze wet bepaalde maakt een aanbestedende dienst geen
informatie openbaar uit aanbestedingsstukken of andere documenten die de dienst
heeft opgesteld in verband met een aanbestedingsprocedure, indien die informatie kan
worden gebruikt om de mededinging te vervalsen.
Het college onderbouwt haar weigering met een tweetal uitspraken, door de Raad van State gedaan
(ABRvS 28 augustus 2013, ECLI;NL:RVS:888 en ABRvS 5 juli 2017, ECLI;NL:RVS:1808), die
betrekking hebben op eerder genoemd artikel 2.57 In beide zaken wordt de aanbestedende dienst
echter niet in het gelijk gesteld, betreffende de weigering om gegevens te verstrekken. Deze
uitspraken zenden wij u hierbij.
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In eerdere brieven over deze zaak werd ons medegedeeld dat we reeds hadden moeten protesteren
tegen de hoogte van de subsidie, meteen nadat werd die vastgesteld. Stel dat Wilhelmina ’08 dat
gedaan zou hebben. Hoe zou B & W ons dan uitgelegd hebben dat de hoogte van de subsidie op
basis van de bestekprijzen juist was zonder die berekening uit te leggen. De bestekprijs zou dan
toch op tafel zijn gekomen.
Daarnaast kan men zich afvragen of geheimhouding zoveel jaar na een aanbestedingsprocedure nog
wel van belang is. Het resultaat van een aanbesteding is in elk geval wel openbaar, want
overeenkomsten die een overheidsorgaan met een particuliere partij sluit zijn in principe openbaar.
In de commissievergadering van de commissie Samenleving en Inwoners d.d. 19 oktober 2021 is
door commissieleden de vraag gesteld wie er gelijk had in deze zaak: Wilhelmina ’08 of het
College. Deze vraag werd toen afgedaan met de opmerking dat de gegevens niet meer waren te
achterhalen omdat ze vernietigd waren. Achteraf bleek dit onjuiste informatie. Mogelijk kunt u als
gemeenteraad in dit dossier nog een rol spelen indien het College na ons bezwaar, blijft volharden
in haar weigering om openbaarheid te geven. Raadsleden kan deze informatie immers niet
geweigerd worden.

hoogachtend.
Namens bestuur Wilhelmina ‘08

Bijlagen: ECL1:NL:RVS:2013:888 en ECU: NL: RVS:2017: 1808.
Kopie Be2:waarschrift.
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