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Vraag ex artikel 43 RvO inzake bezetting Sterrebos

Sittard-Geleen, 22 februari 2022

Geachte heer Renet,

VERZONDEN 2 4 FEB. 2022

Op 2 februari 2022 hebben wij uw brief ontvangen met een verzoek om informatie inzake
‘bezetting Sterrebos’. Via de griffier hebben wij vernomen dat de in uw brief vermelde
grondslag artikel 44 RvO gewijzigd wordt in artikel 43 RvO. Wij vatten uw verzoek
derhalve op als een schriftelijke vraag ex. artikel 43 RvO om documenten over deze
kwestie te mogen ontvangen. Hieronder treft u ons antwoord aan op de door u gestelde
vraag.
Vraag
Mag ik alle informatie en correspondentie ontvangen die direct of indirect te maken heeft
met de acties rond de bezetting van het Sterrebos? Daaronder versta ik ook
correspondentie of andere informatie die met/over VDL daarover gewisseld is alsmede
de informatie die aanleiding vormde voor het noodbevel en nog te nemen maatregelen
of uit te voeren acties.
Er zijn in beperkte omvang documenten beschikbaar, die zijn niet allemaal
openbaar. De door u gevraagde informatie omvat hoofdzakelijk correspondentie
en communicatie in driehoeksverband en de verslagen van de overleggen van de
lokale driehoek met betrekking tot de bezetting van het Sterrebos. Gelet hierop is
over uw verzoek afstemming gezocht met het Openbaar Ministerie (OM) en de
politie. Op basis van deze afstemming komen wij tot het standpunt deze informatie
aangaande de driehoek niet aan u te verstrekken. Dit standpunt is gebaseerd op
de volgende overwegingen:
- De stukken geven zicht op de informatiepositie van de politie.
De stukken geven zicht op de organisatie van (grootschalige) politie-inzet.
Openbaarmaking van de stukken kunnen toekomstig optreden van de politie
ernstig bemoeilijken.
De stukken bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Het openbaren van
vergaderverslagen
en
onderlinge
communicatie zal
de
vrijelijke
meningsvorming in dit type overleggen in de toekomst kunnen hinderen
hetgeen niet bevorderlijk is in de aanpak van crisissituaties.
De stukken geven inzicht in de strategie van politie en OM bij de opsporing
en vervolging van strafbare feiten.
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Er lopen op dit moment strafrechtelijke procedures waarvan de goede
voortgang verstoord zou kunnen worden door het gefragmenteerd in de
openbaarheid brengen van een deel van de informatie.
Naar aanleiding van uw verzoek verstrekken wij u bijgaand wel een aantal andere
documenten. Een overzichtslijst van deze documenten treft u bijgevoegd aan. De
documenten op deze lijst worden meegestuurd met deze beantwoording.

Via de link Sterrebos - vraag en antwoord - Gemeente Sittard-Geleen vindt u op de
gemeentelijke website daarnaast persberichten en nadere informatie over de
bezetting van het Sterrebos.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

mr. J.Th.C.M. Verheijen,
burgemeester
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