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Betreft: Beslissing Wob-verzoek voetbalcomplex De Omloop 

Geachte heer ,

Bij mail van 19 maart 2021 deed u een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). U 
verzocht om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de voorgenomen verplaatsing van het 
huidige voetbalcomplex/de voetbalvelden aan de Omloopseweg in Rhoon. 

Onder de reikwijdte van uw Wob-verzoek vallen twee documenten waarop de gemeenteraad 
geheimhouding heeft gelegd. Uw Wob-verzoek wordt in dan ook tevens opgevat als een verzoek tot 
opheffing van de geheimhouding op deze documenten1. Dit verzoek heeft de raad behandeld.

Met deze brief geven wij ons besluit.

Besluit 
Uw verzoek tot opheffing van de geheimhouding wordt afgewezen. 

Overwegingen
De raad heeft de op 18 februari 2020 door het college opgelegde geheimhouding op 2 maart 2020 
bekrachtigd op de bijlagen 2 en 3 (uitwerking grondverwerving percelen De Omloop t.b.v. Wvg) bij 
het raadsvoorstel Herontwikkeling De Omloop (147014). Alleen de raad kan de geheimhouding 
opheffen. De redenen om uw verzoek af te wijzen, zijn gelegen in het volgende:

1. De omstandigheden ten opzichte van het moment waarop de geheimhouding is bekrachtigd, zijn
ongewijzigd.
De omstandigheden zijn sinds de oplegging van de geheimhouding ongewijzigd. Er is geen sprake
van nieuwe feiten. Er is dan ook geen aanleiding thans een ander standpunt over de geheimhouding
in te nemen.

1 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3140
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2. Openbaarmaking van de geheime documenten schaadt de onderhandelingspositie van de
gemeente.
De geheime bijlagen bevatten gegevens over de benodigde grootte van percelen (oppervlakte) en
geschatte en gespecificeerde verwervings- en overige kosten. Openbaarmaking van deze gegevens
raakt de financiële grondpositie van de gemeente en de onderhandelingspositie van de gemeente
ten opzichte van de eigenaren.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Heeft u naar aanleiding van dit besluit nog vragen of behoefte om overleg te voeren, dan zijn wij daartoe 
bereid en kunt u telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

De raad van de gemeente Albrandswaard,
de griffier, de voorzitter, 

drs. Leendert Groenenboom drs. Jolanda de Witte

Bezwaar
Bent u het niet eens met deze beslissing? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op via het 
telefoonnummer in deze brief. Misschien kunnen we uw bezwaar wegnemen. 
Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Let erop dat uw bezwaarschrift in elk 
geval binnen zes weken na de datum van deze brief bij ons binnen is. Dit geldt ook wanneer u eerst 
telefonisch contact met ons zoekt. Vermeld in de brief uw naam, adres en het nummer dat bovenaan 
deze brief staat. Geef aan waarom u het niet eens bent met onze beslissing en vergeet niet om uw brief 
te ondertekenen. Als u op de envelop in de linkerbovenhoek ‘bezwaarschrift’ schrijft, komt uw brief sneller 
op de juiste plek terecht.

U kunt ook digitaal bezwaar maken via de website van de gemeente. Om digitaal bezwaar te maken, 
heeft u een DigiD nodig. Het adres van de website is: www.albrandswaard.nl daar kunt u doorklikken 
naar Inwoners>Onderwerpen A-Z>klik op de B van bezwaar maken. 
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Wettelijk kader

WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat
gegevens bevat;

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een
bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;

(…) 

Artikel 3
1. Eenieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke

aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking
hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker zo

spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen

10 en 11.

Artikel 10
(…) 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het
belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. (…)
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de

in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
c. (…)
d. (…)
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. (…)
g. (…)
3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon heeft

ingestemd met openbaarmaking.
(…) 
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GEMEENTEWET 

Artikel 25
1. De raad kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van

bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de
stukken die aan de raad worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent
het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De
geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het
behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de raad haar opheft.

2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de
geheimhouding eveneens worden opgelegd door het college, de burgemeester en een
commissie, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de raad of aan leden van de raad
overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt.

3. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan de
raad overgelegde stukken vervalt, indien de oplegging niet door de raad in zijn eerstvolgende
vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende
leden is bezocht, wordt bekrachtigd.

4. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan
leden van de raad overgelegde stukken wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de
verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien het stuk waaromtrent geheimhouding is opgelegd
aan de raad is voorgelegd, totdat de raad haar opheft. De raad kan deze beslissing alleen nemen
in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting
hebbende leden is bezocht.


