
 

<Verzoeker>

Verzenddatum :
Ons kenmerk : 644845
Onderwerp : Grens bebouwde kom, bezwaar geheimhouding
Bijlage(n) : -

Geachte <verzoeker>,

U heeft op 6 juli 2020 verzocht om opheffing van de door de gemeenteraad 
opgelegde geheimhouding met betrekking tot het advies ‘Gemeente/Advies grens 
bebouwde kom’ van de externe jurist (van 8 mei 2020) (hierna: het advies).

Ingevolge artikel 55, eerste lid, van de Gemeentewet in samenhang met artikel 25, 
tweede lid, van de Gemeentewet kan het college op een stuk dat wordt overgelegd 
aan de raad zoals – in dit geval – het advies (dat als bijlage bij het collegebericht 
20 050 Komgrens Cruquiusweg is bijgevoegd), geheimhouding opleggen en de 
raad verzoeken om op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet, deze 
geheimhouding te bekrachtigen. Geheimhouding kan worden opgelegd op grond 
van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wob.

Bij raadsbesluit van 25 juni 2020 is de door het college op het advies opgelegde 
geheimhouding bekrachtigd door de raad. Aan de oplegging van de 
geheimhouding heeft het college artikel 10, tweede lid, aanhef, en onder g, van de 
Wob ten grondslag gelegd.

Artikel 10, tweede lid, aanhef, en onder g, van de Wob bepaalt dat geen informatie 
wordt verstrekt voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van 
‘het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 
derden’. 

In dit geval is nog een beroep van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Holland gericht tegen de raad van Heemstede, bij de bestuursrechter van de 
rechtbank Noord-Holland aanhangig. De procedure is gericht tegen het bebouwde 
kombesluit Cruquiusweg van de raad. Het advies van de externe jurist heeft 
betrekking op de procespositie van de gemeente in deze zaak. Het advies bevat 
opvattingen en conclusies over de procespositie en heeft daarom een vertrouwelijk 
karakter. Het belang van de raad bij de bescherming van de procespositie valt 
onder artikel 10, tweede lid, aanhef, en onder g, van de Wob. Het belang bij het 
voorkomen van onevenredige benadeling c.q. bevoordeling van de in de procedure 
betrokken partijen weegt met het oog op de procespositie van de gemeente 



zwaarder dan het belang van openbaarmaking van het advies. Dit staat aan het 
meewerken aan het verzoek in de weg.
Het vorenstaande brengt mee dat er een zwaarwegend belang is de 
geheimhouding op het advies ‘Gemeente Heemstede/Advies grens bebouwde 
kom’ van de externe jurist (van 8 mei 2020) niet op te heffen. Het verzoek tot 
opheffing van de opgelegde geheimhouding wordt daarmee afgewezen.

Voor vragen
Neem dan contact op met de heer R. Thorborg via telefoonnummer 023-5485691. 
U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@heemstede.nl met vermelding van 
zaaknummer 644845. 

Met vriendelijke groet,
namens de gemeenteraad van Heemstede,

mevr. drs. I.C.M. Hesp mevr. mr. A.C. Nienhuis
de raadsgriffier  de voorzitter

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift 
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Zorg dat u de juiste informatie in uw bezwaarschrift zet
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval: 

 uw naam en adres;
 de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;
 een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een 

kopie mee van het besluit);
 de reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met het besluit;
 uw handtekening.

U stuurt uw bezwaarschrift op tijd op
U kunt schriftelijk of digitaal een bezwaarschrift sturen.

 Per post College van burgemeester en wethouders
Postbus 352 
2100 AJ Heemstede 

 Digitaal via een webformulier op onze website
www.heemstede.nl/bezwaar 

Dit besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben beslist

http://www.heemstede.nl/bezwaar
mailto:gemeente@heemstede.nl


In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige voorziening vragen 
bij de rechtbank Noord-Holland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft 
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige 
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om een voorlopige 
voorziening vragen: 

 Per post Rechtbank Noord-Holland
Sectie Bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR HAARLEM

 Digitaal http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

