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Onderwerp : Besluit op verzoek opheffen geheimhouding 

 
Geachte xxxxxxxx, 
 
Per brief van 6 juni 2019, bij ons ontvangen op 7 juni 2019 en geregistreerd onder nummer 
19ip.01979, heeft u namens xxxxxxxx, een verzoek ingediend zoals bedoelt in artikel 3 van 
de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Met uw Wob-verzoek heeft u verzocht om 
openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de voorbereiding en vaststelling 
van het voorbereidingsbesluit ‘Centrum Bergen’, vastgesteld in de raadsvergadering van 9 
mei 2019. Op enkele van deze documenten rust een geheimhoudingsplicht die door onze 
gemeenteraad is bekrachtigd. Daarom is uw verzoek door het college doorgestuurd naar de 
gemeenteraad alszijnde een verzoek tot het opheffen van de geheimhouding die door de 
gemeenteraad is bekrachtigd.  
 
In deze brief leest u ons besluit.  
 
Besluit 
Wij besluiten gedeeltelijk aan uw verzoek tegemoet te komen. Uw verzoek ziet op vier 
documenten waarop een geheimhoudingsplicht rust. Dit zijn de volgende documenten: 

1. Notitie Houthoff d.d. 7 januari 2019; 
2. Notitie Houthoff d.d. 15 april 2019;  
3. Notulen besloten raadsvergadering 9 mei 2019; 
4. Presentielijst besloten raadsvergadering 9 mei 2019. 

 
De geheimhouding die rust op documenten 3 en 4 wordt integraal opgeheven. De 
geheimhouding die rust op documenten 1 en 2 wordt gedeeltelijk opgeheven. Wij lichten dit 
toe.  
 
Overwegingen 
De documenten 1 en 2 betreffen documenten die zien op de besloten vergadering van 9 mei 
2019. Na beoordeling van de stukken constateren wij dat er geen zwaarwegende belangen 
zijn om deze geheimhouding in stand te laten. Daarom heffen wij deze geheimhouding op.  
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De documenten 3 en 4 betreffen notities van Houthoff die zijn gebruikt om de raad te 
voorzien van de relevante informatie omtrent het besluit. De notities van Houthoff zijn 
opgesteld op verzoek van het college van Bergen-NH om de mogelijkheden tot het nemen 
van een voorbereidingsbesluit te verkennen en uit te werken. In deze notities wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de procedurele vereisten en de juridische gevolgen van een 
voorbereidingsbesluit. Naar aanleiding van de notitie van 7 januari 2019 heeft Houthoff de 
juridische gevolgen verder uitgewerkt in de notitie van 15 april 2019.  
 
Voor zover in de notities de procedurele de procedurele vereisten van een 
voorbereidingsbesluit uiteen worden gezet wij op dat dit informatie is die voortvloeit uit 
openbare rechtsbronnen. Hierbij is geen actueel zwaarwegend belang, zoals genoemd in 
artikel 10 van de Wob, aanwezig dat noopt tot geheimhouding. Het belang van de 
geheimhouding voor het effectief kunnen nemen van het voorbereidingsbesluit is komen te 
vervallen zodra het voorbereidingsbesluit in werking is getreden. 
 
Voor zover de geheimhouding ziet op het beschermen van de belangen van de gemeente 
eventuele juridische gevolgen achten wij deze belangen nog steeds actueel. Houthoff heeft 
een analyse gemaakt van eventueel te verwachten procedures en heet daarbij al 
vooruitgelopen op een eventueel inhoudelijk verweer. Openbaarmaking van deze informatie 
zal de procespositie van de gemeente in procedures schaden en zal een effectief verweer 
voor de gemeente frustreren. Omdat dit mogelijk kan leiden tot financiële gevolgen en 
onevenredige benadeling voor de gemeente achten wij het belang van geheimhouding nog 
actueel en zullen wij de geheimhouding die rust op deze elementen in stand laten. Dit 
betreffen de volgende passages: 

- M.b.t. de notitie van Houthoff d.d. 7 januari 2019 de onderdelen 5.4 en 5.5, en; 
- m.b.t. de notitie van Houthoff d.d. 15 april 2019 de onderdelen 3.1 tot en met 3.5. 

Tevens verwijzen wij naar het raadsvoorstel van 9 mei 2019 waarbij voor de grondslag voor 
de geheimhouding is verwezen naar artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g, van de 
Wob. Deze gronden leggen wij ook ten grondslag aan de afwijzing van uw verzoek.  
 
Gelet op bovenstaande laten wij de geheimhouding die rust op de hierboven genoemde 
onderdelen in stand en en wijzen uw verzoek op dit punt af.  
 
Ten overvloede merken wij op dat met het besluit tot het opheffen van de geheimhouding de 
documenten nog niet in de openbaarheid zijn gebracht. Het college van burgemeester en 
wethouders zal daarover een besluit moeten nemen bij de beantwoording van uw Wob-
verzoek.  
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met xxxxxxxx, juridisch adviseur van het team 
Juridische Zaken & Inkoop via telefoonnummer xxxxxxxx. Wilt u bij correspondentie het 
kenmerk 19uit03868 vermelden? 
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Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van  
12 december 2019. 
 
 
 
 
 
De heer A. Idema  Mevrouw drs. H. Hafkamp 
griffier  voorzitter 
 
 
Bent u het niet eens met dit besluit? 
Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met 
ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door. U kunt hiervoor bellen met 
xxxxxxxx, xxxxxxxx, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag.  
 
Als we er niet uitkomen, kunt u een bezwaarschrift sturen naar de gemeenteraad. Zorgt u er 
voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is 
verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. 
 
Hoe maakt u bezwaar? 
U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig.   
Ga op de website www.bergen-nh.nl naar Digitaal Loket en zoek onder producten: 
Bezwaarschrift indienen. 
 
U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Stuurt u dit aan de gemeenteraad, adres 
Postbus 175, 1860 AD Bergen. 
In uw bezwaarschrift moet het volgende staan: 
- uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer; 
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
  (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie 
  meesturen); 
- de reden waarom u bezwaar maakt; 
- de datum; 
- uw handtekening. 
 
Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het 
besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Kunt u een beslissing 
op uw bezwaarschrift niet afwachten, omdat er spoed noodzakelijk is? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen. Daarmee vraagt u de rechter om de werking van het 
besluit van de gemeente uit te stellen. 
 
Een voorlopige voorziening aanvragen kan alleen als u een bezwaarschrift hebt ingediend. 
Voor de behandeling van uw aanvraag moet u griffierecht betalen aan de rechtbank. U 
vraagt een voorlopige voorziening schriftelijk aan bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.  
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