Vragen voor het vragenuurtje raadsvergadering 7 september 2010.
Bij het raadsvoorstel tot het aanwijzen van een rotonde op de locatie N318/Roelvinkstraat is het
rapport “N318 Bredevoort, afweging varianten, d.d. 2 juli 2010” van Royal Haskoning gevoegd. Dit
rapport is in opdracht van de Provincie Gelderland opgesteld. Dit openbare rapport lag ter inzage voor
de behandeling in het Ronde-tafelgesprek Ruimte I van 24 augustus 2010 en ligt momenteel voor
iedereen ter inzage ten behoeve van de raadsvergadering van 7 september a.s.
Namens de CDA-fractie heeft - na de behandeling de RTG Ruimte - ondergetekende een kopie van
het rapport van Royal Haskoning gevraagd. Het is immers een openbaar rapport. Aanvankelijk werd
van de zijde van het college een kopie toegezegd. Later werd van de zijde van het college
medegedeeld dat dit een rapport van de Provincie is en dat van de zijde van de Provincie is
medegedeeld dat dit rapport alleen mag worden ingezien en niet mag worden gekopieerd /
vermenigvuldigd.
De CDA-fractie vindt dit een bijzonder merkwaardige situatie. Dit standpunt van de Provincie wekt de
indruk dat de Provincie iets te verbergen heeft.
Het komt regelmatig voor dat bij een raadsvoorstel een onderzoeksrapport ter inzage wordt gelegd.
Dergelijke rapporten zijn in de regel openbaar. Nooit wordt bij dit soort openbare rapporten vermeld
dat het rapport alleen mag worden ingezien en niet mag worden gekopieerd.
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie de volgende vragen:
a. Mogen in het vervolg alle openbare (onderzoeks)rapporten - van welke instantie dan ook alleen nog maar worden ingezien en niet meer worden gekopieerd/vermenigvuldigd of moet
bovenstaande als een incident worden gezien?
b. Is een standpunt dat een openbaar rapport alleen mag worden ingezien en niet mag worden
gekopieerd/vermenigvuldigd - niet in strijd met de Wet Openbaarheid van Bestuur?

Namens de CDA-fractie

H. Meerdink.

Antwoord college:
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over de N318 is met de heer Van Ginkel van de provincie
afgesproken dat de gemeente een “inkijkexemplaar van het rapport van Haskoning” ter inzage krijgt.
Dit exemplaar is eigendom van de provincie en ligt nu in de leeskamer. Nadrukkelijk is ons hierbij door
de provincie verzocht de rapportage van Haskoning alleen ter inzage te leggen en niet te
vermenigvuldigen.
Waar het hier om gaat is dat feitelijk, maar ook juridisch gezien het hier een besluit van de provincie
als bevoegd gezag betreft. De gemeente fungeert hier alleen maar als een soort bibliotheek waar de
stukken kunnen worden ingezien.
Wij willen ons graag aan de afspraak met de provincie houden. Het rapport ligt voor iedereen ter
inzage in de leeskamer.
Wil men een kopie van de rapportage van Haskoning dan kan men zich richten tot Gedeputeerde
Staten als bevoegd gezag. Indien nodig kan men zich hierbij beroepen op de Wet Openbaarheid van
Bestuur.
In het geval wij als college zelf bevoegd gezag zijn bij een zaak is ons standpunt dat alle stukken die
op de openbare besluitenlijst staan openbaar zijn, inclusief onderliggende stukken. Tegen vergoeding
van leges kunnen kopieën van openbare stukken worden verstrekt.

