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COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-08-2017
Samenvatting / toelichting
Besluit
Op 19 april 2017 hebben dhr. R.H. van Dijen en mevrouw Het college besluit,
K.J.A. van Dijen-Lokerse een bezwaarschrift ingediend. Dit - Het verzoek van dhr. en mevr. Van Dijen te
is gericht tegen ons besluit van 6 april 2017 betreffende
honoreren en de beschikbare e-mails tussen dhr. E.
de beslissing op een verzoek om informatie als bedoeld in van der Mooren/mevr. J. van der Mooren-Van
artikel 3 Wob.
Bergeijk en wethouder J. Van Groos te strekken;
In uw vergadering van 11 juli 2017 heeft u kennis
- Een en ander mee te delen aan betrokkene door
genomen van het advies van de commissie
middel van de bijgevoegde brief;
bezwaarschriften, inhoudende dat het bezwaar gegrond is - Dhr. E. van der Mooren en mevr. J. van der
nu uit nader onderzoek is gebleken dat er meer
Mooren-Van Bergeijk een kopie van bijgevoegde brief
documenten (e-mails) beschikbaar zijn dan die middels
te sturen en hen te informeren over het feit dat ook
ons besluit d.d. 6 april openbaar gemaakt zijn en dat aan
zij een beroep in kunnen stellen bij de Rechtbank
de hand van de artikelen 10 en 11 Wob bezien dient te
Zeeland-West-Brabant.
worden of de alsnog beschikbaar gebleken documenten
openbaar gemaakt kunnen worden. Daarbij is door u
Wethouder Van Groos heeft de vergadering verlaten
geconcludeerd dat het advies op een zorgvuldige wijze tot bij behandeling van dit agendapunt.
stand is gekomen en heeft u besloten het advies over te
nemen.
De Wob lijkt aan het openbaar maken van de e-mails niet
in de weg te staan. Nu deze afkomstig zijn, dan wel
gericht zijn aan derden, is uit zorgvuldigheid het
voornemen tot openbaarmaking van de e-mails voorgelegd
aan de betrokkenen, te weten dhr. E. van der Mooren en
mevrouw J. van der Mooren-Van Bergeijk.
Beide personen hebben per e-mail laten weten bezwaar te
hebben tegen openbaar making van de door hen
gestuurde e-mails.
Echter niet valt in te zien waarom de persoonlijke
levenssfeer van de betrokkenen in het geding zou komen,
aangezien uitsluitend hun namen en hun klachten over de
heer en mevrouw Van Dijen en hun gedragingen richting
wethouder Van Groos bekendgemaakt worden. In de
betreffende documenten worden andere gegevens die te
herleiden zijn tot de betreffende personen, zoals hun (email)adressen, onleesbaar gemaakt.
Nu de Wob aan het openbaar maken van de e-mails niet in
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de weg staat, moet in onderhavige kwestie het algemeen
belang van openbaarheid zwaarder wegen dan de
persoonlijke belangen van degenen die e-mails hebben
gestuurd aan wethouder J. van Groos. Dientengevolge
adviseren wij u om het verzoek te honoreren en de
informatie te verstrekken.
De samenwerkende overheden voor het 380 kV
Het college besluit,
Hoogspanningstracé van Rilland tot Tilburg (Zuid-West
• De samenwerking met de betrokken overheden
380kV Oost) hebben met succes een gezamenlijk voorstel voor Zuid-West 380kV Oost tracé tot 1 januari 2019
van een tracé met randvoorwaarden gedaan aan
voort te zetten;
demissionair minister Kamp. Minister Kamp heeft hiermee • In te stemmen met de concept-intentieverklaring
ingestemd. U en de raad zijn hierover geïnformeerd.
Zuid-West 380kV Oost;
Gedeputeerde Erik van Merrienboer en bestuurlijk trekker • Vanuit milieubeleid €4500,- beschikbaar te stellen
Ron Dujardin deden een dringende oproep om samen door voor de te maken kosten van de RWB;
te gaan. Tijdens het breed bestuurlijk overleg van 12 juli
• De afgevaardigde bestuurder van Waalwijk te
2017 besloten de betrokken bestuurders van de
autoriseren om het besluit van het college kenbaar te
samenwerkende overheden voor het tracé Zuid-West
maken tijdens een bestuurlijk overleg.
380kV Oost hun samenwerking door te zetten. Dit geldt
voor de fase van het RijksInpassingsPlan (RIP) Zuid-West
380kV Oost voor de periode tot 1 januari 2019. De kosten
zijn begroot op €5000,- per deelnemer. Hiervoor kan het
reguliere budget milieubeheer worden aangewend.
In de bijlage treft u de concept-intentieverklaring aan. Het
is de bedoeling dat deze verklaring na uw akkoord op 21
september 2017 wordt voorgelegd aan het dagelijks
bestuur van de RWB om in te stemmen met de benodigde
bemensing van de taken van het Programmabureau van
de RWB voor de periode tot 1-1-2019. Vervolgens wordt
eind oktober aan de afgevaardigde bestuurders gevraagd
om in te stemmen.
Drie overheden/deelnemers zijn in de conceptintentieverklaring nog in rood aangegeven omdat daar nog
geen informele reactie van instemming is ontvangen.

