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Besluit verzoek om informatie

Geachte              

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Bij e-mail van 31 januari 2022 heeft u ons in het kader van de Wet openbaarheid van

bestuur (hierna: Wob) verzocht om openbaarmaking van documenten omtrent

(samengevat) de woningbouw op het voormalig marinevliegkamp Valkenburg

Op 1 februari 2022 hebben wij de ontvangst van uw verzoek bevestigd.

Op 14 februari 2022 is een (Teams-)overleg met u geweest waarin we uw Wob-verzoek

hebben besproken. In dit gesprek heeft u aangegeven met name op zoek te zijn naar het

provinciale beleid op het gebied van woningbouw, specifiek gericht op de 600

toegevoegde woningen op locatie Valkenburg. Daarbij bent u met name geïnteresseerd

in de afwegingskaders en het proces bij de totstandkoming van de bestuurlijke

afspraken. 

Met het onderhavige besluit ontvangt u een beslissing op uw verzoek.

Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wet openbaarheid van bestuur. 

Inventarisatie van documenten

Op basis van (de precisering van) uw verzoek hebben wij uiteindelijk 41 documenten

gevonden die vallen onder de reikwijdte van uw verzoek. Van deze documenten is een

inventarislijst opgesteld. Deze is als bijlage opgenomen bij dit besluit. 

Openbare documenten

http://www.zuid-holland.nl/
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De Wob is niet van toepassing op documenten die reeds openbaar zijn. De documenten

met nummers 4, 5, 17, 35 en 36 zijn reeds openbaar en worden als feitelijke handeling

aan u verstrekt. 

Het document met nummer 41 betreft een samenwerkingsovereenkomst tussen het

Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk. Dit document is reeds openbaar en op

internet terug te vinden. Omdat wij het document destijds vertrouwelijk en slechts ter

informatie hebben ontvangen, hebben wij besloten dit document niet zelf (feitelijk) te

verstrekken maar u in deze te verwijzen naar de website van  de Gemeente Katwijk. 

De documenten met nummers 18, 20, 25, 30 en 33 worden binnenkort of zijn onlangs

ook door het Rijksvastgoedbedrijf openbaar gemaakt. Omdat niet duidelijk is hoe dit

besluit en het besluit van het Rijksvastgoedbedrijf zich in tijd tot elkaar verhouden,

hebben wij deze documenten toch betrokken bij de afhandeling van uw verzoek.

Overwegingen algemeen

De Wob heeft als uitgangspunt dat informatie over bestuurlijke aangelegenheden

neergelegd in documenten openbaar is, tenzij hier een uitzondering of beperking op van

toepassing is. Deze uitzonderingen en beperkingen zijn limitatief opgenomen in de

artikelen 10 en 11 van de Wob. Wij hebben de (nog niet openbare) documenten

getoetst aan deze artikelen.

Naar aanleiding van deze toetsing hebben wij namen, contactgegevens en persoonlijke

parafen en handtekeningen van ambtenaren en derden gelakt. De hier bedoelde

informatie is alleen bestemd voor geadresseerden. Wij maken deze informatie niet

openbaar, omdat wij het professionele arbeidsklimaat van de betrokken personen

respecteren. Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zoals

bedoeld in artikel 10, lid 2 onder e van de Wob, achten wij daarom ten aanzien van deze

gegevens groter dan het belang van volledige openbaarmaking ervan.

Dit is anders als het personen betreft die naar de aard van hun functie in de

openbaarheid treden of indien sprake is van een anderszins publiek persoon. Namen

van dergelijke personen worden wel openbaar gemaakt.

In een tweetal documenten (nr. 16 en 19) hebben we enkele passages weggelakt op

grond van artikel 11.  Op grond van artikel 11, lid 1, van de Wob wordt in het geval van

een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad,

geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

Tussen de documenten zitten nog meer stukken die zijn opgesteld voor intern beraad. 

De daarin opgenomen beleidsopvattingen zijn echter van zodanige aard dat we hebben

besloten om deze met een beroep op artikel 11, tweede lid van de Wob in niet tot

personen herleidbare vorm openbaar te maken. 

Zienswijze derde-belanghebbenden

Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen belangen van derden een rol.

Deze derde-belanghebbenden zijn op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet

bestuursrecht vooraf gevraagd hun zienswijze te geven over de openbaarmaking. Alle

derde-belanghebbenden hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De
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zienswijzen zijn betrokken bij de beoordeling van uw verzoek. Dit heeft er toe geleid dat

een aantal documenten dat meerdere keren voorkwam,  uit het overzicht is verwijderd.

Daarnaast is de naam van een medewerker van het Rijksvastgoedbedrijf alsnog gelakt

met een beroep op artikel 10, tweede lid onder e van de Wob. 

Besluit

Wij hebben besloten om (gedeeltelijk) aan uw verzoek te voldoen. Onder verwijzing

naar bovenstaande overwegingen worden de door u opgevraagde documenten (deels)

openbaar gemaakt.

Wijze van openbaarmaking

Conform uw verzoek worden de (gedeeltelijk) openbaar gemaakte documenten in

digitale vorm (via de e-mail) aan u verstrekt. 

Afschrift aan belanghebbenden

 Wij zenden een afschrift van dit besluit (geanonimiseerd) aan derde-belanghebbenden.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij

rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

J.J.G.  Zweistra Msc.

Hoofd Beleidscoördinatie en Advies

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.   

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet

bestuursrecht bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient

binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit te worden

toegezonden, onder vermelding van “Awb-bezwaar” in de linkerbovenhoek van

enveloppe en bezwaarschrift. Het bezwaar moet worden gericht aan: Gedeputeerde

Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awbsecretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.


