~ Leiden

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden

Gemeente Leiden
Bezoekadres Stationsplein 107

'*'
L

T

ID

•

2312 AJ LEIDEN
Postadres Postbus 9100
2300 PC LEIDEN
E-mail
Website www.leiden.nl/gemeente

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

10 april 2020
Z/20/1476559/2375899

Contactpersoon
Doorkiesnummer ~

Reactie n.a.v. bezwaar Wob besluit Wijksportpark
Roomburgerpark

Geacht~

*

111

Z 1 7 D F 8 D 6 8 2 0

*

Bij brief van 13 januari 2020 hebt u bezwaar gemaakt tegen het besluit van burgemeester en
wethouders van Leiden van 5 december 2019 (kenmerk Z/19/1434969) op uw Web-verzoek van
9 september 2019. Zoals u al is meegedeeld, is uw bezwaarschrift voor advies neergelegd bij
onze Regionale bezwaarschriftencommissie.
Reactie op bezwaarschrift
Om u van dienst te zijn, wil ik alvast als volgt reageren op uw bezwaarschrift en u daarbij nog
nadere stukken verstrekken. Mogelijk bent u daarmee geholpen en heb ik daarmee een
voldoende toelichting gegeven op de punten in uw bezwaarschrift.
Uw voornaamste punt (A) is dat u graag alle documenten als bedoeld in uw Web-verzoek wilt
ontvangen die betrekking hebben op de vier zaken als weergegeven in de inkadering:
1. Sportnota Verleiden tot beweging 2013-2018;
2. Uitbreidingsplannen 2015;
3. Contourenplan buitensportaccommodaties 2017;
4. Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg 2017-2019.
Hierna ga ik daarop in, waarbij ik de opsomming in uw bezwaarschrift aanhoud.
B. Bij de documenten zitten weinig stukken die zien op de interne communicatie binnen de
gemeente Leiden, bv. mails tussen ambtenaren, verslagen van werkoverleggen,
voorbereidingstukken voor de wethouder etc. U neemt aan dat die stukken er wel moeten
zijn, niet alles is mondeling besproken.
Bij het Wob-besluit zijn wat de interne communicatie binnen de gemeente stukken verstrek:
waarin de uitbreidingsbehoefte van Hockeyclub Roomburg is besproken, zoals bij de inkadering
is aangegeven. Ik heb naar aanleiding van uw punt hierover opnieuw gezocht. Zie hiervoor de
verschillende documenten in bijlage 1 'Overzicht documenten bezwaar'.
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Deze documenten worden u hierbij verstrekt, waarbij zo nodig persoonsgegevens en/of
persoonlijke beleidsopvattingen onleesbaar zijn gemaakt.
Omdat u dit specifiek benoemt, merk ik volledigheidshalve op dat er geen documenten zijn
aangetroffen met voorbereidingsinformatie voor de wethouder.
C. U wilt de documenten ontvangen die betrekking hebben op het ambtelijke vooronderzoek uit
2013 en de communicatie die daarover heeft plaats gevonden. Het ambtelijk onderzoek uit 2013
wordt genoemd in het haalbaarheidsonderzoek uit 2015 in onderstaande passage.
Dit ambtelijke vooronderzoek is de Quick scan I MCA: Onderzoek naar herinrichting sportparken
met als doel ruimte vrijspelen voor het creëren van twee hockeyvelden voor hockeyclub
Roomburg 10 april 2014. Deze verstrekken wij u hierbij samen met de andere documenten die
hier betrekking op hebben. Zie bijlage 1 'Overzicht documenten' voor de desbetreffende
documenten inclusief toelichting over eventuele weigeringsgronden.
C2. In document 1.4 d.d. 21 september 2018 wordt verwezen naar een bijgesloten brief. U treft
die brief niet aan en verzoekt deze na te zenden.
Die brief ontbreekt per abuis, waarvoor excuus. U treft deze hierbij aan.

D. In document 4.1 staan in bijlage 4.1 2 pagina's (3 tabellen) met ledenaantallen per
postcodegebied en per club. Hierbij is niet aangegeven op welke jaren deze tellingen
betrekking hebben. Gaat dit om 2017 of 2018?
De titel van het Excel-document geeft aan 2018-09-12, zodat kan worden aangenomen dat het
om 2018 gaat.

E. In document 4.3 wordt een PROOST berekening uitgevoerd op basis van deze de actuele
ledenaantallen. In het document worden alleen de einduitkomsten getoond (ledenverloop en
veldbehoefte) zonder de tussenstappen te tonen via welke de uitkomsten tot stand zijn
gekomen. In document 4.1 worden de tussenstappen wel getoond op basis van onderzoek uit
2017 (zie sheets met de titels Bevolkingsontwikkeling 2016-2040 per driecijferige postcode,
Potentieel van 61.400 KNHB-leden tussen 2016 en 2025 verdeeld over regio's, Inzicht in
aantallen en potentie voor verenigingen in de regio Leiden-Alphen, Inzicht in aantallen en
potentie voor verenigingen in de regio Leiden-Alphen).
Door het ontbreken van deze tussenstappen zijn de berekeningen niet verifieerbaar. U verzoekt
de ontbrekende informatie met de tussenberekeningen zoals opgesteld in de genoemde sheets
uit 2017 na te zenden.
Er zijn geen documenten met die informatie aangetroffen. Bij het Wob-besluit is verstrekt wat
hieromtrent beschikbaar is.
F. In document 5.1 en 5.2 zijn veel teksten rood gelakt. U verzoekt de verhouding tussen
feiten en persoonlijke beleidsopvattingen nog eens te heroverwegen.
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Dit is nogmaals bekeken. Het standpunt blijft dat een zorgvuldige afweging is gemaakt is tussen
het belang van openbaarmaking en het belang van het toegepaste artikel 11 van de Wob,
waarmee de persoonlijke beleidsopvattingen in deze documenten voor intern beraad op goede
gronden zijn weggelakt. Daarbij is de verhouding tussen de persoonlijke beleidsopvatting en
feiten ook al beoordeeld. Dit valt ook op te maken uit hetgeen niet is weggelakt.
De wegge/akte stukken betreffen interne uitingen van meningen van de deelnemers.
G. Graag ontvangt u alle verslagen van de projectgroep Wijksportpark Roomburg.

Hoewel dit naar mijn idee de afgesproken inkadering te buiten gaat, worden ook deze verslagen
u hierbij verstrekt. Zie bijlage 1 'Overzicht documenten' voor de desbetreffende documenten
inclusief toelichting over eventuele weigeringsgronden.
H. In document 5.1 wordt een nulmeting genoemd. Graag ontvangt u die.
Deze nulmeting is al openbaar: https:llgemeente. leiden. nllbestandenlproiectenlwiiksportparkroomburg/0-meting-roomburgerpark-qroot. pdf
1. In document 5.1 wordt een parkeeronderzoek genoemd. Graag ontvangt u die.
Dit parkeeronderzoek van 13-7-2018 wordt u hierbij verstrekt. Zie bijlage 1 'Overzicht
documenten bezwaar' voor de desbetreffende documenten inclusief toelichting over eventuele
weigeringsgronden.
J. In document 5.1 wordt een memo over hockey- en tennisvelden genoemd. Graag ontvang ik
die.
De memo 'Ruimtebehoefte hockeysport in Leiden' wordt u hierbij verstrekt. Zie bijlage 1
'Overzicht documenten bezwaar' voor de desbetreffende documenten inclusief toelichting over
eventuele weigeringsgronden.
K. De mailadressen zijn vaak in het geheel weggelakt. U ziet dan ook niet de organisatie die
de mail heeft verstuurd of ontvangen en verzoekt om dat aan te passen.
Het zijn de namen in de mailadressen die zijn weggelakt, niet het gehele mailadres. Waar wel
een heel mailadres lijkt te zijn wegge/akt, is dat ook daar alleen de naam: bij het printen van
sommige mails wordt alleen de naam van de persoon weergeven, zonder mailadres erachter.
In het Bijlage Overzicht documenten bij het Wob-bes/uit kunt u in de tweede kolom van welke
organisatie naar welke organisatie is gemaild.
L. U beschouwt de namen van de wethouder, de projectleider (Van Cleij, Stokkermans) en het
afdelingshoofd als namen die niet weggelakt mogen worden. Zij treden immers ook naar
buiten. U verzoekt om dat aan te passen.
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De namen van wethouders zijn niet weggelakt. Die van de betrokken ambtenaren zijn op goede
gronden met toepassing van artikel 10, lid, sub e, van de Wob (eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer) wel weggelakt. Het gaat erom dat het belang van openbaarmaking in voldoende
mate is gediend door de documenten geanonimiseerd te verstrekken.
Slotwoord en verzoek
Ik hoop dat ik met het bovenstaande en met de nader verstrekte documenten de nog bij u
bestaande vragen en onduidelijkheden heb weten te beantwoorden en weg te nemen. En dat u
thans beschikt over die informatie waarom u hebt verzocht.
Ik wil u daarom vriendelijk verzoeken om na te denken of u uw bezwaarschrift wenst door te
zetten of het wenst in te trekken en mij hierover te berichten.
Met vriendelijke groet,

Projectmanager Projectbureau gemeente Leiden

