
gemeente Rhenen 
,~ 

R. Zenger 

Nachtwachtlaan 114 

1058 ED AMSTERDAM 

Beste meneer Zenger, 

nummer: /alg2012 4078 

uw brief van: 

contactpersoon:  

 

doorkiesnummer: 0317  

datum: 29 juni 2012 

onderwerp: besluit WOB verzoek 

Op 29 januari jl. heeft u een Wob-verzoek ingediend om alle documenten te overleggen die betrekking 

hebben op de aangekondigde huiszoekingen Koninginnedag 2012. Op 23 maartjl. hebben wij uw 

verzoek afgewezen, omdat het openbaar maken van documenten in die periode de Kroon in gevaar kon 

brengen. Tegen deze beslissing heeft u bezwaar gemaakt. De geplande hoorzitting heeft niet 

plaatsgevonden omdat tussen u en , behandelend ambtenaar, is afgesproken 

dat het college een nieuw besluit op uw verzoek neemt. 

In deze brief leest u onze nieuwe beslissing op uw verzoek. Tevens wordt hierbij het besluit d.d. 23 

maart ingetrokken. 

esiissing ---

Er is nooit sprake geweest van geplande preventieve huiszoekingen vanwege Koninginnedag 2012. Het 

college is van mening dat de wijze waarop de uitlatingen tijdens een informatiebijeenkomst voor 

inwoners van Rhenen zijn weergegeven, het volledige beeld van het betoog van burgemeester Van 

Oostrum hebben vertekend. Door verschillende passages uit opnames te gebruiken, is de opmerking 

hierover geheel buiten zijn context geplaatst. 

Uit het voorgaande volgt dat er geen documenten beschikbaar zijn. Tevens zijn er geen klachten of 

bezwaren binnengekomen met betrekking tot huiszoekingen. Openbaarmaking van documenten die er 

niet zijn, is derhalve niet mogelijk. 

Wij hebben aan u reeds de onderstaande documenten verstrekt 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 Dibi Tofik d.d. 2 april, 12 april , 27 april 

4. Brief aan de Raad d.d. 6 maart 2012 

Tot slot 
Voor de juridische correcte afhandeling, vraag ik u het ingediende bezwaar schriftelijk in te trekken. 

Hiervoor kunt u een email sturen aan  secretaris van de Commissie Bezwaarschriften. 

 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met , telefoonnummer 0317 

. 
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Met vriendelijke groet, 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen, 

o/ gemeentesecretaris burgemeester 

de heer  

Niet mee eens? 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u (of andere belanghebbenden) hiertegen een 

bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders Postbus 201, 3910 AE Rhenen. De termijn voor 

het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag 

nadat het besluit bekend is gemaakt. In uw bezwaarschrift dient u in ieder geval te vermelden: 

• uw naam en adres 

• de datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven 

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken 

• de redenen waarom u bezwaar maakt 

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en zo mogelijk een kopie van het besluit waartegen 

u bezwaar maakt mee te sturen. Schrijf in de linkerbovenhoek van uw brief en op de enveloppe duidelijk 

het woord 'bezwaarschrift'. Op het gemeentehuis kunt u bij de receptie de brochure 'Bezwaar en beroep 

tegen een beslissing van de overheid ' afhalen. In deze brochure staat onder andere informatie over het 

indienen van een bezwaarschrift. 

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit meestal niet. In dat geval kunt u de 

voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht om schorsing verzoeken na het indienen van een 

bezwaarschrift. Indien u vragen heeft over het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening dan 

kunt u contact opnemen met de rechtbank, telefoonnummer 030 22 33 500. 




