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Betreft: Bezwaar/klacht over opleggen van geheimhouding op advies "Gemeente/Advies grens
bebouwde kom" van externe jurist. (d.d. I mei 2020)
Wob-verzoek, met verwijzing van de termijn die genoemd is in artikel 6, 1' lid van de Wob. Verzoek ik
U mij binnen de wettelijke termijn van 4 weken toe te sturen: Het advies van de externe jur¡st aan de
gemeente Heemstede en alle correspondentie, (e-mails, brieven, app-verkeer etc.) intern en extern
tussen de gemeente en de externe jurist.

Geacht College en Gemeenteraad,
Het raadsbesluít genomen op 22 februari 2018 was volgens de commissie voor bezwaren een
rechtsgeldig besluit. lk was als belanghebbende uitgenodigd om de zitting bij te wonen. Bij deze

zitting zaten onder andere 3 juristen, 1 van deze juristen werkt bij advocatenkantoor Pels Rijken. Dít
gerenommeerde kantoor wordt regelmatig door overheden gevraagd hen bij te stãan Ín lastige
kwesties. Het door de provincie gemaakte bezwaar op het verschuiven van de bebouwde komgrens
en het verlagen van de snelheid van 80 km naar 50 km werd als onterecht bestempeld. Het was een
heldere uitspraak van deze commissie, die níets aan duidelíjkheid te wensen over fiet. De
gemeenteraad is bevoegd om de bebouwde komgrens te verschuiven en daarmee de snelheid terug
te brengen van 80 km naar 50 km. Op 19 december 2018 heeft de gemeenteraad het besluit van 222-20L8 herbevestigd.
Het opleggen van geheimhouding vanwege de gemeentelijke procespositie is onterecht en niet juist.
De gemeente beroept zich hierbij op art. 10, 2" l¡d aanhef en onder sub. g van de wet openbaarheid
van bestuur. Er ís echter in deze casus niet aangetoond dat er sprake ís van bevoordeling of
benadeling van betrokken partijen, rechtspersonen of natuurlijke personen. Er ís een geschil tussen 2

overheden die allebei de plicht en het streven hebben om besluiten transparant en zonder
geheimhouding te nemen. De gemeente Heemstede en de provincie Noord-Holland zijn het niet eens
over verplaatsing van de bebouwde komgrens op de Cruquiusweg en daarmee het verlagen van de
maximumsnelheid. Er is geen reden tot het opleggen van geheimhouding omdat het voorstel van de
provincie Noord-Holland {verplaatsen van de bebouwde komgrens met 100 meter} aan de gemeente
Heemstede een openbaar document is. Tevens heeft de gemeenteraad in openbaarheid besloten de
bebouwde komgrens 192 meter richting de Ringvaart te willen verplaatsen. ln die zin is het niet
logisch (en ook ongewenst) om dit "stapje" in dit bestuurlijke proces geheim te verklaren. Ook zijn de
verschillende kosten in verband met het verplaatsen van de bebouwde komgrens voor eenieder
inzichtelijk gemaakt. Tot slot gaat het om een onderwerp -verkeersveíligheid- dat alle inwoners in
Heemstede aangaat en waarbij verwacht mag worden dat de bestuurders van Heemstede het
maximale doen om de Heemstedenaars inzicht te geven in besluitvorming hierover. Xortom de
gronden van het opleggen van geheimhouding zijn in deze niet terecht toegepast.
Daarom, vraag ik het CollegelGemeenteraad de opgelegde geheimhouding per direct op te heffen.

Vríendelijke groet,
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