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Onderwerp Bijlagen Inlichtingen
Beslissing Woo-verzoek Beslissing verzoeker

Beste heer Van der Parre,

Op 14 juli 2022 ontvingen wij van u een Woo-verzoek inzake de plannen rond een aanmeldcentrum te 
Bant. Uw verzoek ziet op openbaarmaking van documenten over (citaat):

alle communicatie - inclusief bijlagen - tussen uw gemeente en respectievelijk het ministerie 
van J&V, het COA en de provincie Flevoland aangaande deze kwestie, 
onderliggende documenten, zoals vergaderstukken, notulen en gespreksverslagen voor zover 
relevant in de besluitvorming.
Mocht u beschikken over andere documenten die - aanvullend of in plaats van gevraagde 
documenten - inzicht in deze bestuurlijke aangelegenheid kunnen geven, dan verzoek ik u die 
documenten ook te verstrekken. Dit verzoek heeft betrekking op alle documenten en 
communicatie in de periode van 1 oktober 2021 tot heden.

Opschorting
We hebben de behandeling van uw verzoek in verband met de mogelijkheid van het indienen van 
zienswijzen met drie weken opgeschort.

Zienswijzen
We hebben drie zienswijzen ontvangen met betrekking tot de voorgenomen openbaarmaking van 
onderdelen van de gevraagde informatie. Wij hebben besloten één zienswijze in zijn geheel niet over 
te nemen. Een andere zienswijze hebben we gedeeltelijk overgenomen, inzoverre dat in vergelijking 
met ons voorgenomen besluit alsnog een viertal documenten niet openbaar gemaakt wordt, omdat zij 
bij nader inzien niet onder de reikwijdte van uw Woo-verzoek vallen. Deze documenten dateren van 
voor 1 oktober 2021 ofwel van na de dagtekening van uw verzoek. De indiener van de derde 
zienswijze wenst dat wij afzien van het openbaar maken van één document en kondigt aan mogelijk 
bezwaar te maken en een voorlopige voorziening te vragen in het geval dat toch tot openbaarmaking 
wordt besloten. Dat zou betekenen dat wij alle door u gevraagde documenten niet eerder kunnen 
verstrekken dan na twee weken na dit besluit (artikel 4.4, vijfde lid Woo) en, indien de bekendmaking 
verder wordt opgeschort, totdat de beslissing op bezwaar is genomen. Daarom hebben wij besloten 
om nu een besluit te nemen op uw Woo-verzoek en u de relevante documenten te verstrekken, 
uitgezonderd het document waaromtrent de (derde) zienswijze is ingediend. Wij zullen met de indiener 
van deze zienswijze in overleg treden over de achtergrond hiervan is en zo spoedig mogelijk hierover 
een afzonderlijk besluit nemen mede gelet op deze zienswijze en de Wet open overheid.

Inventarisatie documenten
Bij deze inventarisatie zijn documenten aangetroffen. In de bijgaande inventarisatielijst vindt u 
aangegeven om welke documenten het gaat.
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Besluit
Met inachtneming van het gestelde onder de alinea Zienswijzen besluiten wij de documenten
gedeeltelijk openbaar te maken, met dien verstande dat:

tekstgedeelten zijn geanonimiseerd / weggelakt in verband met de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, welk belang is opgenomen in artikel 5.1 lid 2 onder 
e van de Woo. Dit privacybelang afwegende tegen het belang van openbaarmaking van deze 
gegevens achten wij zwaarder dan het belang van openbaarmaking hiervan. Daarbij is mede 
van belang dat het hier gaat om openbaarmaking van deze persoonsgegevens in de zin van 
de Woo. Het gaat hierbij om (in)direct identificerende persoonsgegevens, als namen, 
telefoonnummers en e-mailadressen van medewerkers van de gemeente en die van de bij de 
aangelegenheid betrokken partijen en niet om persoonsgegevens van mensen die vanuit hun 
ambt of functie als zodanig in de openbaarheid treden.
tekstgedeelten zijn geanonimiseerd / weggelakt in verband met het goed functioneren van de 
staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, welk belang is opgenomen in 
artikel 5.1 lid 2 onder i van de Woo. Dit belang afwegende tegen het belang van 
openbaarmaking van deze gegevens achten wij zwaarder dan het belang van 
openbaarmaking ervan.
tekstgedeelten zijn geanonimiseerd /weggelakt aangezien het gaat om persoonlijke 
beleidsopvattingen, afkomstig van ambtenaren, welke beleidsopvattingen zijn opgenomen in 
documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad zoals bedoeld in artikel 5.2 van de 
Woo. Uitsluitend anonimisering van deze passages is niet mogelijk gebleken.

U ontvangt de betreffende documenten per ommegaande per email. In deze documenten kunt u lezen 
welke wettelijke uitzonderingsgrond het argument is om de desbetreffende tekstpassage te 
anonimiseren c.q. weg te lakken. Wij verwijzen u naar deze documenten.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de Noordoostpolder,

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Zorg ervoor
dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:
• uw naam, woonadres, telefoonnummer en emailadres;
• de datum van uw bezwaarschrift
• een omschrijving of het nummer van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;
• waarom u het niet eens bent met ons besluit;
• uw handtekening.

U stuurt het bezwaarschrift aan de gemeente Noordoostpolder.



Het adres is: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord.

Wilt u meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften?
Bel dan met de gemeente Noordoostpolder via telefoonnummer 0527 63 39 11.

Heeft u spoed bij de beoordeling van uw bezwaren?
Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt direct nadat u een bezwaarschrift heeft 
ingediend, een voorlopige voorziening vragen. Daarvoor is nodig dat u een spoedeisend belang heeft. 
Dat is het geval wanneer de uitvoering van het besluit gevolgen heeft die niet ongedaan gemaakt 
kunnen worden. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. 
Het adres is: Rechtbank Midden Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht

Zijn er kosten aan verbonden?
Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Aan het vragen van een 
voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie 
over de hoogte van het bedrag.

http://www.rechtspraak.nl

