
  1 

 
 

  

      MEMO 
 

 

 
 
aan:  Gemeenteraad Blaricum 
cc:    
van:  College van B&W 
datum: 25 juli 2017 
betreft: Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur d.d. 16 juli 2017 van de heer 

P. van Rietschoten 
 

 
 
Op 16 juli 2017 heeft de heer P. van Rietschoten een verzoek op grond van de Wet openbaarheid 
van bestuur (Wob) bij u ingediend, waarin hij u verzoekt om hem “het voorheen geheime deel van 
het BVV-dossier onverkort ter beschikking te stellen”.  
 
Door middel van deze memo informeren wij u over de wijze waarop wij het Wob-verzoek hebben 
afgehandeld. 
 
Hieronder volgt eerst een chronoloog van hetgeen vooraf is gegaan aan onderhavig verzoek: 

 
1. Wob-verzoek van de heer P. van Rietschoten aan het college d.d. 31 januari 2017, ontvangen 

6 februari 2017, waarin – samenvattend – wordt verzocht om openbaarmaking  van “het 
dossier met collegestukken, dat heeft geleid tot de raadsbesluitvorming inzake de aanleg van 
de 2 kunstgrasvelden bij BVV ‘31”; 

2. Besluit college op Wob-verzoek d.d. 4 april 2017, verzonden 13 april 2017, waarin het verzoek 
gedeeltelijk wordt toegewezen; 

3. Bezwaarschrift de heer P. van Rietschoten d.d. 2 mei 2017, ontvangen 4 mei 2017; 
4. Brief van de heer P. van Rietschoten d.d. 10 juli 2017 aan het college, waarin hij nogmaals 

verzoekt om het volledige dossier inzake de kunstgrasvelden van BVV ’31 en dan met name 
de geheime dossierstukken en begeleidende correspondentie van het advocatenkantoor 
Stibbe; 

5. Reactie college op bovenstaand verzoek d.d. 14 juli 2017; een gedeelte van het verzoek wordt 
afgewezen, omdat het een herhaald verzoek betreft. Voor het overige wordt het verzoek 
behandeld als een nieuw Wob-verzoek; 

6. Brief d.d. 16 juli 2017 van de heer P. van Rietschoten aan de commissie voor de 
bezwaarschriften met de mededeling dat hij het bezwaarschrift intrekt;  

7. Brief d.d. 16 juli 2017 van de heer P. van Rietschoten aan het college waarin hij het college in 
kennis stelt van het feit dat hij zijn bezwaarschrift intrekt en de wens uit zijn initiële verzoek 
d.d. 31 januari 2017 in te willen trekken; 

8. Brief d.d. 16 juli 2017 van de heer P. van Rietschoten aan uw raad, waarin hij op grond van de 
Wob verzoekt om het voorheen geheime deel van het BVV-dossier onverkort ter beschikking 
te stellen.  
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Delegatie  
Op grond van het Algemeen Delegatiebesluit Blaricum 2011  is het college bij delegatie bevoegd 
om te beslissen op aan de gemeenteraad gerichte verzoeken om informatie op grond van de 
Wob. Het karakter van delegatie is dat de bevoegdheid  is overdragen.   
Dit betekent dat het college onder eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid bevoegd is 
een besluit te nemen en de raad niet langer verantwoordelijk is. Artikel 10:17 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) bepaalt namelijk dat een bestuursorgaan een gedelegeerde 
bevoegdheid niet meer zelf kan uitoefenen. Wenst uw raad zelf te beslissen op het verzoek dan 
moet het algemeen delegatiebesluit eerst worden ingetrokken. 
 
Besluit op Wob-verzoek 
Op 1 augustus jl. hebben wij een besluit genomen inhoudende afwijzing van het verzoek. Het betreft 
hier een herhaald verzoek op grond van artikel 4:6  van de Awb. De heer van Rietschoten heeft 
namelijk reeds eerder – op 31 januari 2017 – een verzoek ingediend. Onderhavig verzoek is 
inhoudelijk gelijk aan het verzoek van 31 januari jl., waarop wij reeds in onze brief van 4 april 2017, 
verzonden op 13 april 2017, een besluit hebben genomen. Het feit dat de heer Van Rietschoten zijn 
bezwaarschrift tegen dit besluit heeft ingetrokken, betekent dat de inhoud van ons besluit van 4 april 
2017 daarmee onherroepelijk is. Omdat wij reeds een besluit hebben genomen op het initiële 
verzoek, kan dit niet meer – ondanks de wens van de heer Van Rietschoten -  worden ingetrokken. 
Ons besluit treft u als bijlage hierbij aan.  
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