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Zeewolde 

Geachte heer Zeldenrust, 

Op 9 juni 2015 hebben wij uw brief d.d. 4 juni 2015 ontvangen, waarin u ons 
verzoekt om openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben 
op het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tot 
vestiging van een AZC aan de Bosruiterweg 16 te Zeewolde. Bij brief van 2 juli 
2015 hebben wij de beslistermijn met vier weken verdaagd. Hierop heeft u 
bij brief van 8 juli 2015 gereageerd. Voordat wij ingaan op uw verzoek, 
hebben wij de behoefte om een reactie te geven op uw laatste brief. 

Wij staan een zorgvuldige behandeling van uw verzoek voor, daarbij vergt 
een collegebesluit enige proceduretijd. In dat licht moet u dan ook de 
verlenging van de beslistermijn zien. Wij hebben juist om die reden daartoe 
de wettelijke bevoegdheid. In uw stelling dat wij een dossier aan het 
bewaken zijn, herkennen wij ons dan ook niet. Integendeel: wij hebben juist 
geprobeerd zo transparant mogelijk te zijn in dit proces. Vandaar dat wij kort 
na ontvangst van het schriftelijke verzoek van het COA dit verzoek openbaar 
hebben gemaakt, alsmede onze reactie daarop. 

U vraagt ons om openbaarmaking van de documenten met betrekking tot 
het voornemen to t vestiging van een AZC. Met u zijn wij van mening dat dit 
een bestuurlijke aangelegenheid betreft, die onder de reikwijdte van de Wob 
valt (artikel 3 Wob). Deze bestuurlijke aangelegenheid begint met het 
schriftelijke verzoek van het COA op 9 april 2015, waarbij het COA de 
gemeente Zeewolde verzoekt om mee te werken aan de vestiging van een 
AZC aan de Bosruiterweg. 
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Voorgenomen besluit 
Gelet hierop zijn wij voornemens u de informatie beschikbaar te stellen, die 
in de bijlage bij deze brief is opgenomen. Onder de documenten zijn ook 
ingekomen mails van burgers begrepen, die zijn gericht aan ons 
gemeentebestuur. In het kader van de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer (artikel 10, tweede lid Wob) hebben wij de namen weggelakt. 

Daarnaast is op er ambtelijk niveau via e-mail gecorrespondeerd. Deze e¬
mails hebben echter een dusdanig intern karakter dat zij in het kader van de 
Wob te kwalificeren zijn als intern beraad (artikel 11 Wob). Deze 
documenten hebben wij om die reden niet bijgevoegd. 

Wij hebben gekozen voor een voorgenomen besluit, zodat u kunt aangeven 
of wij uw verzoek goed geïnterpreteerd hebben. Wij stellen u daarom in de 
gelegenheid om binnen een week na verzenddatum van deze brief uw 
(schriftelijke) reactie te geven op dit voorgenomen besluit. Daarna zullen wij 
een definitief besluit nemen en u de in de bijlage aangegeven documenten 
verstrekken. 

Reeds openbare informatie 
Tevens is er informatie die reeds openbaar is. Wij wijzen in dit verband op 
onze website www.zeewolde.nl 

(http://www.zeewolde.nl/bestuur/asielzoekerscentrum_41654/). 

Wijze van verstrekking 

Wij zullen u de documenten met uw instemming digitaal verstrekken. 
Daarmee worden leges in de vorm van kopieerkosten in de vorm van leges 
voorkomen. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Zeewolde, 
de loco-secretaris, de loco-burgemeester. 

mr. A.J.G. Murrer R. Zijlstra 


