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Geachte heer Appel
Bij brief van 17 oktober 2021 heeft u een Wob verzoek ingediend inzake Gebiedsontwikkeling
Lagebiezen door initiatiefnemer Provldes/GroenWest.
U heeft in uw brief aangegeven graag een afschrift te willen hebben van de volgende documenten:
a. De argumenten.
b. De betrokken alternatieven.
c. Relatie met de doelstellingen inspraak en participatie, waartoe de gemeenteraad heeft
besloten.
d. De borging van de duurzaamheid van het ontwikkel plan.
e. De juridische grondslag tot het niet aanbesteden of het aanbestedingsplan als dienst.
f. De eisen, welke gesteld worden voor de komende communicatie en participatie ook
tijdens de verdere ontwikkeling door Provides/GroenWest.
g. Onderbouwing van -en gehanteerde- besliscriteria/ wegingsfactoren, waarop (definitieve)
besluiten worden genomen, inzake dit plan o.b.v. Nota van Uitgangspunten en volgende
ontwikkelingen.
h. De rol van de burgerparticipatie in deze weging- en besliscriteria.
Naar aanleiding van uw Wob verzoek heeft de heer M. Poley op maandag 1 november 2021
telefonisch contact met u opgenomen. U heeft met hem afgesproken dat het college met een selectie
van stukken aan uw verzoek tegemoet zal komen.
Wettelijk kader
Ingevolge artikel 3 lid 1 van de Wob kan een ieder 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. Een verzoek om
informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob.
Besluit op uw verzoek

De selectie omvat de volgende niet op internet gepubliceerde documenten:
1. Memo Update Gebiedsontwikkeling Lage Biezen van maart 2021
2. Memo Update Gebiedsontwikkeling Lage Biezen van 23 april 2021
3. Voorstel aankoop Lage Biezen Provides - 16 juli 2021
4. Nota van Uitgangspunten Lagebiezen Offerte - 23 augustus 2021
5. Collegevoorstel Gebiedsontwikkeling Lage Biezen 31 augustus 2021
6. Voorstel tot acquisitie Lage Biezen Provides 16 juli 2021
7. Geheime bijlage Analyse Consequentie Financieel Collegevoorstel (1017419)
8. Aanbestedingsadvies grondverkoop van 12 november 2021
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Wij besluiten u ter vokloening aan uw verzoek, met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van cle
Wob, aan u de bovengenoemde documenten met nummers 1 t/m 5 openbaar te maken door
toezending van een afschriít daarvan.
ln de documenten staan namen van betrokken medewerkers, van de gemeente dan wel van een
derde partij, vermeld. Deze namen zijn weggelakt op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder
e, van de Wob. Dit artikel bepaalt dat het verstrekken van iníormatie achterwege blijft voor zover het
belang daarvan niet opweegt tegen het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dit
betreft functionarissen die niet uit hoofde van hun functie regulier in de openbaarheid treden. Nu
iedereen op grond van de wet het recht heeft op de ongebreidelde vergaring, bewerking en
verspreiding van persoonsgegevens, weegt het belang van de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer naar ons oordeel zwaarder dan het belang van de openbaarheid van deze
overheidsinformatie. Daar komt nog bij dat door de weglating van de persoonsgegevens
openbaarheid van overheidsinformatie ook kan worden bereikt zonder de persoonlijke levenssfeer van
personen te schaden. Waar namen van medewerkers zijn weggelakt ziet u in de stukken een * met
het cijfer 1.
Handtekeningen zijn eveneens persoonsgegevens die wij op grond van artikei 10. tweede id. onder e.
van de Wob in samenhang met artikel 10. tweede lid. onder g, van de Wob (het voorkomen van
benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen) onleesbaar maken. Dit kunt
u herkennen aan een * met het cijíer 2. Dit doen wij met name ook omdat door de weglating van de
handtekeningen openbaarheid van overheidsinformatie ook kan worden bereikt zonder de
persoonlijke levenssfeer van personen te schaden
Op grond van artikel 10 lid 2 onder g zijn daarnaast in de memos, ter voorkoming van onevenredige
bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden, namen van de bij de aangelegenheid betrokkenen/derden
*
weggelakt. De betreffende delen zijn te herkennen aan een met cijfer 3.
De bij de memo Update Gebiedsontwikkeling Lage Biezen van 23 april 2021 horende financiële
bijlage is op grond van artikel 1 0 lid 2 onder e en g weggelaten in verband met voorkoming van het
schaden van de economische of financiële belangen van de gemeente en ter voorkoming van
onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen
of rechtspersonen dan wel van derden.
ln verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn n de betreffende stukken
íotos of delen van fotos weggelakt zodat de betreffende personen niet herkenbaar zijn. Hier hebben
wii een * met het cijfer 4 aangebracht.
ln de offerte van de Nota van Uitgangspunten zijn de urenraming en uurtarieven van inbo b.v.
weggelakt (* met cijfer 5) daar het belang van verstrekken van deze gegevens niet opweegt tegen het
belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
Het onder nummer 6 benoemde stuk kunnen wij niet verstrekken op grond van artikel 10 lid 2 onder g
van de Wob omdat dit de bedrijfsvoering van een rechtspersoon betreft. Het verstrekken van deze
informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het voorkomen van
onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen
of rechtspersonen dan wel van derden.
De onder de nummers 7 en 8 genoemde documenten kunnen wij u niet verstrekken op grond van
artikel 10 lid 2 onder b. Voor deze stukken ¡s geheimhouding opgelegd. Op grond van artikel 10 lid 2
onder g blijft verstrekking achterwege indien het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen de
economische of financiële belangen van de gemeente.
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Overi e o intern t gepubliceerde stukken
Overige (be tuurltJke) stukken welk zien op uw Wob verzoek ziJn reeds openbaar en ziJn vrtJ
toegankelijk en raadpleegbaar De Wob Is daarom hierop niet van toepa sing Onderstaand e n lijst
met deze overige stukken, inclusief de vindplaats
• Raadsinformatiebrief Woningbouwlocatie Lagebiezen 31 augustus 2021:
https ://ijssel slein. raadsinformatie. nl/documenV1 0699049/ 1 #search=%22woningbouwlocati
e%20Iagebiezen%22
• Nieuwsbrieven inzake de Lagebiezen als woonlocatie:
https://www.ijsselstein.nl/Onderwerpen/Projecten/Lagebiezen
• Slides bewonersavond 6 oktober 2021:
https ://www.ijsselstein. nl/Onderwerpen/Projecten/Lagebiezen
• Gespreksverslag bewonersavond Lagebiezen 6 oktober 2021:
https://www.ijsselstein.nl/Onderwerpen/Projecten/Lagebiezen

Bezwaar

Tegen dit besluit kan degene van wie het belang bij dit besluit rechtstreeks is betrokken binnen zes
weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van IJsselstein. Het adres is: Postbus 41, 3417 ZG IJsselstein.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van
de indiener de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de
gronden van het bezwaar.
Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. Voorwaarde is dat verzoeker ook een bezwaarschrift heeft ingediend.
Hoogachtend,

