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Bekrachtigen geheimhouding

De raad van de gemeente Lansingerland in vergadering bijeen d.d. 29 oktober 2020
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Beslispunt 5 als volgt te wijzigen:
De door het college in brief U20.08155 d.d. 14 oktober 2020 opgelegde geheimhouding aan de raad op de
geel gearceerde delen in de bijlage T20.12199 (het Concept-akoestisch onderzoek bestemmingsplan
Wilderszijde) van brief U20.08120, inzake de ontwikkeling van Wilderszijde, NIET te bekrachtigen.
En als logisch vervolg daarop beslispunt 6 geheel te schrappen.
Toelichting:
Het college baseert de geheimhouding op grond van artikel 10, lid 2, onder b en g van de Wet
openbaarheid van bestuur. Dit betreft geen absolute, maar relatieve weigeringsgronden waarbij er
afweging plaats dient te vinden tussen het publieke belang van het verstrekken van informatie en het te
beschermen bijzondere belang.
1. Lid 2b heeft betrekking op de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen, bestuursorganen die onder verantwoordelijkheid vallen van onze
Ministers en bestuursorganen van provincies, gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie.
De geheimhouding op het onderhavige rapport is opgelegd omdat het een conceptonderzoek
betreft. Het feit dat iets concept is, is geheel geen grond in de Wob en wordt naar mening van
GroenLinks hier dus onterecht gebruikt.
Daarnaast heeft het college niet inzichtelijk en niet concreet gemaakt wat de eventuele schade
zou kunnen zijn voor het belang van de gemeente of van de ontwikkelende commerciële partij,
waardoor het ook niet mogelijk is te beoordelen hoe het college de afweging heeft gemaakt van
enerzijds het belang van openbaarheid ten opzichte van anderzijds het belang van schade.
2. Lid 2g heeft betrekking op het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij
de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. Deze

weigeringsgrond is het meest algemeen. Als door het verstrekken van informatie andere
belangen dan die genoemd in de andere gronden te zeer worden geschaad, is deze aan de orde.
Echter: voor verstrekking van informatie die betrekking heeft op het milieu zijn uitzonderingen
op de weigeringsgronden gemaakt. In 1998 is in Aarhus een verdrag gesloten over toegang tot
milieu-informatie (Verdrag van Aarhus). In navolging hiervan is de Europese Richtlijn Toegang van
het publiek tot milieu-informatie (Richtlijn 2003/4/EG) vastgesteld. Uit het Verdrag en de
Richtlijn volgt dat voor afwijzing van een verzoek op grond van de Wob strengere eisen gelden
indien het verzoek ziet op milieu-informatie. Dit is onder meer informatie over de toestand van
elementen van het milieu, zoals lucht, water, bodem en biodiversiteit, en informatie over
factoren die het milieu waarschijnlijk aantasten, zoals stikstof en PFAS. Ook plannen,
programma’s en beleidsmaatregelen hierover en verslagen over de toepassing van
milieuwetgeving worden als milieu-informatie aangemerkt.
Uitspraken door de Raad van State laten zien dat men deze lijn volgt. De weigeringsgrond art 10
lid 2 g geldt naar mening van GroenLinks hier niet.
3. Behalve dat GroenLinks de door het college gehanteerde weigeringsgronden dus kwalificeert als
onvoldoende onderbouwd dan wel niet van toepassing zijnde, achten wij de gehele procedure
ook zeer ongebruikelijk.
Eerder al werd het rapport in een niet geheime versie verstrekt aan derden. Bij een informatie
verzoek vanuit de raad legde het college er vervolgens geheimhouding op voor zichzelf en ook
voor de raad. Omdat de oplegging daarmee nu ook geldt ‘voor eenieder die daar kennis van
neemt’ zijn partijen die het stuk al eerder hebben ontvangen nu ook aan deze geheimhouding
gehouden. Dit terwijl een deel van Wilderszijde (plan Buyten) al in de verkoop is. Daarbij heeft
het college aangegeven dat het de ontwikkelaar vrij stond om onderdelen uit het rapport reeds
met derden te delen. De ontwikkelaar heeft dit ook gedaan, te weten de kaarten met daarop de
conclusies uit het rapport. Daarmee is de conclusie reeds openbaar en is de grondslag van
economische en financiële belangen achterhaald en dus niet meer van toepassing.
Tot slot: GroenLinks is de overtuiging toegedaan dat veronderstelde financiële belangen van de gemeente
nooit zonder zwaarwegende en deugdelijk onderbouwde argumenten ingeruild mogen worden tegen
transparantie van bestuur richting huidige en toekomende inwoners, zeker niet als het gaat om
informatie over ons leefmilieu.
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