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Geacht College,

Een inwoner van deze gemeente heeft zich tot ons gewend met de mededeling dat zijn WOB-verzoek om informatie 
omtrent technische en niet-technische informatie inzake de Zuidaansluiting werd geweigerd op grond van een 
geheim Collegebesluit. Hij stelt daarbij dat zijn burgerrechten en beroep en bezwaarmogelijkheden worden 
aangetast en voelt dit als Kafka- en Orwelliaanse toestanden. Derhalve heeft OPA onderstaande vragen.

Inzake het nemen van geheime besluiten door het College van Sittard-Geleen

1) Bent u het met ons eens dat er uiterste terughoudendheid dient te worden betracht bij het nemen van 
geheime besluiten en bij het niet verstrekken van informatie aan burgers bij WOB-verzoeken.

2) Op welke wijze worden geheime besluiten geadministreerd en genotuleerd.
3) Hoeveel geheime besluiten heeft het College in de vorige raadsperiode genomen en hoeveel zijn er reeds in 

deze raadsperiode genomen. Zowel aangaande WOB-verzoeken als overige besluiten.
4) Heeft de gemeente Sittard-Geleen sinds haar ontstaan geheime besluiten genomen ten aanzien van 

vergunningverlening.
5) Op welke wijze wordt de Raad, al dan niet onder geheimhouding, geinformeerd over het nemen van geheime 

besluiten door het College en is dit in het onderhavige geval ook gebeurd.
6) Op welke wijze kan de Raad haar controlerende functie uitoefenen op geheime besluiten.
7) De WOB kent een limitatief aantal gronden waarop informatie aan de aanvrager onthouden mag worden. 

Welke van deze limitatieve gronden vormde aanleiding tot het onthouden van de gevraagde informatie.
8) Welke criteria hanteert het College voor het nemen van geheime besluiten, welke criteria hebben in het 

onderhavige geval tot het nemen van het geheime besluit geleid en wanneer is dit geheime besluit 

genomen.
9) Volgens de WOB is het gremium dat een geheim besluit neemt ook het gremium dat bevoegd is om de 

geheimhouding op te heffen en dient daartoe opnieuw een besluit te nemen. Op welke gronden is het 
College van plan een dergelijk 'opheffing geheimhouding' besluit te nemen. Is het College dan ook verplicht 
dan wel van plan om de aanvrager van het WOB-verzoek alsnog te informeren.

10) Onlangs werd op aanvraag zelfs in de Tweede Kamer een geheim stuk openbaar gemaakt waarbij bepaalde 
passages onleesbaar waren gemaakt. Wat maakt dat deze vorm van openbaar making niet werd toegepast in 
het onderhavige geval.

De aanvrager geeft duidelijk aan alle informatie te verlangen die geleid hebben tot het niet doorgaan van realisatie 
van de Zuidaansluiting nabij Krawinkel en nabij station Lutterade.

Inzake de inhoud van het WOB-verzoek
11) Het College geeft aan dat er geen sprake is van opschorting en er geen schriftelijke documenten bestaan. De 

WOB beperkt zich evenwel niet tot schriftelijke documenten. Is betreffende informatie op enige andere wijze 
vastgelegd, bijvoorbeeld in geheime Collegebesluiten.
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12) Dat er geen documenten bestaan van relevante beslissingen in een project welk vanaf 2008 loopt en waarbij 

zowel de start van de onderzoeken als het wegstrepen van de onderzochte locaties groot in de media werd 

uitgemeten, achten wij uiterst onaannemelijk aangezien wij er van uitgaan dat het College en de Provincie 

haar besluiten zorgvuldig wenst te nemen en te documenteren in het kader van zorgvuldig bestuur.
Tevens gaan wij er van uit dat er na het nemen van zo'n geen-realisatie-op-die-locatie besluit er eerst 

nagedacht wordt over 'of en hoe verder' alvorens een nieuwe fase wordt ingegaan. Op zo' n moment is er 

defacto sprake van opschorting van realisatie. Wij kunnen daarom het verzoek van de aanvrager om 

informatie te ontvangen omtrent de redenen die hebben geleid tot de geen-realisatie-op-die-locatie 

besluiten begrijpen. Aangezien het ons ten zeerste zou verwonderen indien het dergelijke ingrijpende 

besluiten niet werden vastgelegd vragen wij u of en wanneer betreffende besluiten zijn genomen, of deze 

zijn vastgelegd en welke graverende redenen er zijn om openbaar making naar aanleiding van een WOB- 

verzoek te weigeren.
13) Het College geeft in haar antwoord aan dat informatie over de voorbereidingskosten niet bij de gemeente 

voorhanden is en dat de Provincie die informatie wel heeft en het WOB-verzoek daarom is doorgeleid naar 

de Provincie. Aanvrager heeft bericht ontvangen van de Provincie dat vanaf 2009 tot 4 maart 2016, aan 

voorbereidingskosten reeds € 1.064.388,96 (ex BTW) werd uitgegeven aan twintig onderzoeken door 
externe partijen (Prorail, Ecorys, Movares, Arcadis, Haskoning DHV/SABIC).

Uit het overzicht blijkt niet hoeveel Sittard-Geleen heeft uitgegeven. Wij zouden graag willen weten welke, 

ambtelijke en andere, kosten door Sittard-Geleen zijn gemaakt sinds de aanvang van het project.
14) Het College geeft aan dat de Raad in een brief van 22 september 2015 is geïnformeerd dat de Zuidaansluiting 

sindsdien is ondergebracht bij het opstellen van de Visie Chemelot en er daarom geheimhouding is opgelegd. 

Feitelijk worden hiermee stukken die eerder openbaar waren opeens geheim verklaard.
Wij vragen ons af of dit juridisch houdbaar is aangezien die stukken al geheel of ten dele al verspreid kunnen 

zijn, al dan niet naar aanleiding van een WOB-verzoek en door ambtenaren of andere betrokkenen.

De lange periode waarin onderzoeken voorhanden waren voor de geheimhoudingsaanzegging van 22 

september 2015, maakt dat er gerede twijfel is aan het niet extern bekend worden van de resultaten en/of 

details van de onderzoeken.

Het gebruiken van kennis afkomstig uit dergelijke stukken, bijvoorbeeld door raadsleden, zou dan plotseling 

niet meer mogelijk zijn. Daarmee worden deze, achteraf, gedwongen om nauwkeurig bij te houden waar hun 

kennis vandaan komt. Dat lijkt ons een onredelijke en onjuiste gang van zaken.

Bovendien heeft het College in 2013 een Voorontwerp Bestemmingsplan Chemelot ter inzage gelegd en zelfs 

een inloopavond daarover georganiseerd. Daaraan was een uitgebreide toelichting omtrent de 

Zuidaansluiting toegevoegd. Dat deze info, inclusief de eraan ten grondslag liggende onderzoeken, niet meer 

voorhanden is dan wel niet meer verstrekt mag worden naar aanleiding van een WOB-verzoek bevreemdt 

ons zeer. Wanneer, waar en door wie werd vastgelegd dat de afzonderlijke onderzoeken geheim waren.

15) De vervoersaantallen van zowel gevaarlijke als niet gevaarlijke stoffen van/naar Chemelot zijn beschreven en 

vastgelegd in openbare documenten behorende bij Basisnet spoor, de OBL-vergunning en de RTC-vergunning 

gebaseerd op externe risico's en geluidbelasting voor de omgeving. Daarmee wordt de capaciteit van de 

Zuidaansluiting dus vastgelegd en gelimiteerd. Het aanvoeren van uitzonderingsgrond lid 1c van artikel 10 uit 

hoofdstuk V van de WOB kan daardoor niet aan de orde zijn. Bovendien is de locatie nabij station Lutterade 

gelegen op openbaar terrein waardoor bij de planning en realisatie van het emplacement behoort te worden 

uitgegaan van openbare gegevens en openbare toegankelijkheid. Derhalve kunnen onderzoeken betreffende 

het gebruik van deze openbare ruimte niet onder 'Visie Chemelot' geschoven worden. Daarom onze vraag 

waarom geen inhoudelijke informatie over de onderzoeken naar de situering van de Zuidaansluiting nabij 

station Lutterade aan de aanvrager verstrekt zijn.

16) Heeft het College een mandaat van de Raad ontvangen waarin zij bevoegd is om in deze kwestie 

geheimhouding op te leggen aan eerder openbare stukken.

Jack Renet, Raadslid OPA


