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Beste Commissieleden, 

De gemeente verweert zich als volgt tegen het bezwaar van de heer R.Zenger (verder te noemen: 

reclamant). 

Inleiding 

Verweerschrift inzake het bezwaarschrift van reclamant, tegen de afwijzing van hetWObverzoek 

inhoudende de weigering van het college om informatie te verstrekken voor zover dit de eenheid van de 

Kroon in gevaar zou kunnen brengen of de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden .. 

In dit verweerschrift zullen eerst het procedureverloop en de feiten worden weergegeven en vervolgens 

zullen de juridische kanten worden besproken. Daarna zal het bezwaar inhoudelijk worden besproken en 

zal worden geconcludeerd tot ongegrondheid van het bezwaar. 

Het college wenst het verweer nader aan te vullen, indien wenselijk. 

P roced ureverloop 

Op 2 februari 2012 heeft reclamant een verzoek gedaan om alle documenten openbaar te maken die 

betrekking hebben op de aangekondigde huiszoekingen Koninginnedag 2012. 

Op 12 maart 2012 heeft reclamant het college in gebreke gesteld ogv 4:17 Awb. 

Op 25 maart 2012 heeft het college besloten het verzoek van reclamant afte wijzen. 

Op 11 april 2012 heeft reclamant bezwaar gemaakt tegen de afwijzing. 

De gronden van het bezwaarschrift (kort samengevat) 

Reclamant voert in zijn bezwaarschrift de volgende gronden aan: 

1. De beslissing is niet gemotiveerd. Dit is in strijd met de artikelen 3:46 en 3:47 van de Awb. 

2. Het is niet aannemelijk dat het beroep op artikel10 lid 1 sub a of b van de WOB opgaat voor alle 

documenten rond de aangekondigde huiszoekingen op en rond Koninginnedag. 

3. Het ontbreken van een inventarisatie maakt ook dat het niet te controleren is of de beslissing 

aannemelijk is. 

Beoordeling van de bezwaargronden 

Voorafgaande aan de beoordeling van de bezwaargronden, overlegt het college de onderstaande 

documenten die betrekking hebben op het binnentreden van woningen: 

1. Koninginnedagverordening 2012 waarin het artikel over binnentreden is opgenomen; 

2. De Verordening binnentreden ter uitvoering van de noodverordeningen 2012; 

3. Brief over Kamervragen van Di bi Tofik d.d. 2 april, 12 april, 27 april 

4. Brief aan de Raad d.d. 6 maart 

Op moment van de beslissing d.d. 25 maart 2012 waren deze documenten nog niet gereed en/ of 

vertrouwelijk. 



Ten aanzien van de bezwaargronden 

Het college is van mening dat hierbij alle beschikbare documenten zijn overgelegd die betrekking 

hebben op het verzoek van reclamant. 

Conclusie 

Gezien het bovenstaande wil het college haar besluit d.d 25 maart heroverwegen. 


