Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Epe.
Betreft: Wob verzoek Leisurelands
Epe, 25 februari 2020.
Geachte College,
Onlangs kwam Leisurelands BV weer nadrukkelijk in het lokale nieuws na een vergadering van
de gemeenteraad. De plannen van Leisurelands omvatten o.m. een forse uitbreiding van het
eerder geplande ontbijthotel van beperkte omvang. Thans lijkt het de bedoeling van
Leisurelands het aantal kamers van het hotel te verdubbelen én 2 zonneparken aan te leggen in
en om het recreatiepark Kievitsveld. Een aanvraag voor een nieuwe bestemmingsplanwijziging
zou bij de gemeenteraad worden ingediend.
“dan volgt daar de echte discussie”, aldus de fractievoorzitter van het CDA.
Dat is naar de mening van de vereniging OME nog maar de vraag.
De coalitiepartijen in de gemeenteraad komen bij de burgers over als niet meer dan een applausmachine en
dus niet in staat hun controlerende taak naar behoren uit te voeren.
In een echte democratie is er ruimte voor dialoog tussen ALLE raadsleden. Dat betekent dus dat zowel de
COALITIE- partijen als de oppositie, op gelijkwaardige basis discussiëren. Het domweg accorderen van alle
voorstellen van het College is onbegrijpelijk en in strijd met democratische regels.
(https://www.onsmooiepe.nl/2018/01/11/nieuwe-democratie-in-epe/)

Zo heeft het College van B&W een motie uit 2016, die het gemeentebestuur opdraagt een visie
op te stellen voor het gebied Veluweflank (waaronder ook het Kievitsveld valt), naast zich
neergelegd.
Eerdere ervaringen met de bestemmingsplanwijziging voor de reconstructie van de Heerderweg
en de recente openbare opvattingen van de verantwoordelijk wethouder hierover in de pers,
zijn bepaald niet geruststellend te noemen.
De gemeente Epe is mede-eigenaar van Leisurelands B.V.
De rol van gemeentelijk aandeelhouder in Leisurelands wordt uitgeoefend door de wethouder
financiën (zie https://verbondenpartijen-nijmegen.pcportal.nl/p32818/bestuurlijke-enambtelijke-vertegenwoordiging).
OME heeft aanwijzingen dat de verantwoordelijk wethouder Leisurelands reeds heeft laten
weten dat het wel goed gaat komen met de plannen van Leisurelands rond Kievitsveld.
Het debat en besluitvorming rond de bestemmingsplanwijziging zijn dan opnieuw niet meer dan
een rituele dans.
Om die reden verzoekt OME met een beroep op artikel 3 van de WOB de volgende
informatie/documenten over de periode van 1 januari 2018 tot de datum van dit verzoek te
verstrekken:
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Alle documenten, waaronder sms, e-mail- en whatsappberichten, die door de
verantwoordelijk wethouder, dan wel diens plaatsvervanger(s) en/of ondergeschikte(n)
mét (bestuurders en/of ondergeschikten van en anderszins betrokkenen bij)
Leisurelands B.V. zijn uitgewisseld;
Alle documenten, waaronder sms, e-mail- en whatsappberichten, die door de
verantwoordelijk wethouder, dan wel diens plaatsvervanger(s) en/of ondergeschikte(n)
óver Leisurelands B.V. 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 plaatsvervanger(s) en/of ondergeschikte(n)
m.b.t. de ontwikkeling van het recreatiepark Kievitsveld met derden in de ruimste zin
van het woord, zijn uitgewisseld.

OME wijst de gemeente op de recente uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, vindplaats ECLI:NL:RVS:2019:899. De bestuursrechter heeft in deze uitspraak
uitdrukkelijk bepaald dat volgens artikel 1, aanhef en onder a, van de Wob ‘een document’ is:
‘een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat’.
Aan ‘document’ moet de meest ruime betekenis worden toegekend die denkbaar is, zoals ook
sms, e-mail- en whatsappberichten.
Het is niet van belang wáár deze informatie is opgeslagen: berichten op werk- én privételefoons,
laptops, tablets enz. enz. van bestuurders of ambtenaren vallen onder de term ‘berusten onder’
in de zin van de Wob.
Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de
Wob verzoekt OME u de gevraagde informatie vóór 25 maart a.s. toe te sturen dan wel ter
inzage te geven. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. wordt u
verzocht OME hierover vooraf op de hoogte te brengen. U kunt OME schriftelijk op het
onderstaande adres of per mail informeren.

Met vriendelijke groet,

2

