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BEZWAARSCHRIFT BESLUIT WOB  

 

 
 
Gemeente Epe 
College van B&W, t.a.v. de heer K.A. Weerts 
Postbus 600 
8160 AP Epe 
 
Betreft: besluit WOB Zaaknummer: 123037 
 
 
 
Datum: 13 juni 2020 
 
Geacht College, 
 
Op 28 mei jl. heeft OME het WOB-besluit ontvangen op haar verzoek d.d. 25 februari 
2020, waarvoor dank. 
OME kan zich op een aantal onderdelen niet verenigen met het besluit, reden waarom 
OME bezwaar maakt. 
 
1. 
OME heeft het besluit in drie delen ontvangen: 
Deel 1: het feitelijke besluit 
Deel 2: de documenten 1-21 
Deel 3: de documenten 22-30 
 
In deel 2 ontbreken de documenten 2 tot en met 10 in zijn geheel. 
In deel 3 ontbreekt document 27. 
OME ontvangt die documenten graag zo spoedig mogelijk alsnog, waarna dit onderdeel 
van het bezwaarschrift kan vervallen. 
 
2. 
In het verzoek d.d. 25 februari jl. heeft OME het volgende verzocht:  

- Alle documenten, waaronder sms, e-mail- en whatsappberichten, die door de 
verantwoordelijk wethouder, dan wel diens plaatsvervangers en/of 
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ondergeschikten met (bestuurders en/of ondergeschikten van en anderszins 
betrokkenen bij) Leisurelands BV zijn uitgewisseld 

- Alle documenten, waaronder sms, e-mail- en whatsappberichten, die door de 
verantwoordelijk wethouder, dan wel diens plaatsvervangers en/of 
ondergeschikten  óver Leisurelands BV met derden in de ruimste zin van het 
woord, zijn uitgewisseld 

- Alle documenten, waaronder sms, e-mail- en whatsappberichten, die door de 
verantwoordelijk wethouder, dan wel diens plaatsvervangers en/of 
ondergeschikten  m.b.t de ontwikkeling van het recreatiepark Kievitsveld met 
derden in de ruimste zin van het woord,  zijn uitgewisseld. 

 
OME kan zich niet aan de indruk onttrekken dat bij een dergelijk fundamentele wijziging 
van de ontwikkeling rond het Kievitsveld, het interne en externe emailverkeer nogal 
summier is: het gaat o.m. om de beslissing of er afgeweken kan worden van de motie uit 
2016, of er sprake moet zijn van een wijziging van het bestemmingsplan dan wel de 
aanvraag van een omgevingsvergunning, de aanleg van een uitgestrekt zonnepark in een 
gebied waar momenteel een agrarische bestemming op ligt.  
OME is afhankelijk van hetgeen het College heeft verstrekt.  
Daar ziet dit bezwaarschrift verder niet op, maar het roept wél vragen op in het licht van 
het volgende punt: 
Wat het gevraagde sms en whatsapp-verkeer betreft, schrijft het College dat deze in Epe, 
bestuurlijk, geen gebruikelijke communicatiemiddelen zijn en dat er bij de gemeente 
geen sms en whatsapp-berichten over de door OME verzochte onderwerpen aanwezig 
zijn. 
 
Op donderdag 4 juni jl. heeft OME de openbare vergadering van de Commissie Omgeving 
en Financiën digitaal bijgewoond. 
Voorafgaand aan het formele begin van de vergadering stond de verbinding voor de 
luisteraars al open en wordt er door de deelnemers gesproken over het whatsapp-
verkeer tussen burgemeester Halsema en minister van justitie Grapperhaus. 
Tussen de heren Scholten, Boon en mevrouw Boer ontspint zich vervolgens een gesprek 
over hun eigen app-verkeer; de heer Scholten adviseert om “je geschiedenis” regelmatig 
te wissen en dat het beter is voortaan te bellen of langs te komen. 
 
Hieruit meent OME te kunnen concluderen dat het antwoord namens het College, dat 
sms en whatsapp bestuurlijk geen gebruikelijke communicatiemiddelen zijn, onjuist én 
onwaar is. 
Informatie achterhouden en/of onjuist voordoen is een doodzonde in het openbaar 
bestuur, maar helaas niet ongebruikelijk binnen de gemeente Epe. 
 
OME verzoekt het WOB-verzoek opnieuw te beoordelen en het navolgende alsnog te 
verstrekken: 

1. De ontbrekende documenten zoals in dit bezwaarschrift aangegeven 
2. Het sms en whatsapp-verkeer van de betrokken personen zoals verzocht 
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Tot slot wijst OME volledigheidshalve naar een recente uitspraak in kort geding, 
aangespannen door de gemeente Weert tegen oud-burgemeester Jos Heijmans, waaruit 
voorlopig geconcludeerd kan worden dat het enkele wissen van - in dit geval - emails, 
niet automatisch betekent dat ze niet meer ingezien kunnen worden door derden. 
 
 
Hoogachtend, namens het bestuur van Vereniging Ons Mooi Epe  
 
Coos Paulusma 
E-mail: info@onsmooiepe.nl  
 
NB: HET POSTBUSNUMMER VAN Ons Mooi Epe IS SINDS 2018 OPGEHEVEN 
 
 
 
 


