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Onderwerp: Reactie op WOB-verzoek inzake document Ondermijning december 2018 
 
 
Geacht college, 
 
De brief die u op 2 juni aan de heer V.S.J.M. Salman richt met als zaaknummer 119798 is voor ons als oud-
bestuurders van de gemeente Noodwijk aanleiding een reactie te geven. In deze brief geeft u aan het 
besluit te hebben genomen om de informatie voor zover opgenomen in documenten die zijn aangetroffen 
onder de reikwijdte van zijn Wob-verzoek (deels) openbaar te maken. U omschrijft summier het proces 
van de totstandkoming en de status van het document Ondermijning. Onderstaand gaan wij hier nader op 
in. 
 
Aanleiding van het document Ondermijning is de structurele ondermijning van de lokale democratie door 
cliëntelisme, onoorbare beïnvloeding van de besluitvorming van college en raad en manipulatie van 
verkiezingen door onder meer nepnieuws en valse aantijgingen. Structureel betreft het met name 
wethouders ruimtelijke ordening die worden geïntimideerd en onder druk worden gezet om andere 
belangen te dienen dan het algemene, collectieve belang. 
 
Totstandkoming document 
De gemeenteraad van Noordwijk heeft aanbevelingen uit de brief van de burgemeester van 28 augustus 
2018 overgenomen om het integer handelen te bevorderen en de ondermijning tegen te gaan. Het laten 
opstellen van het document Ondermijning sluit hierop aan en is in lijn met andere initiatieven omtrent 
integriteitsvraagstukken, zoals onderzoeken die zijn uitgevoerd door de Rekenkamer, BING en Hoffmann 
Bedrijfsrecherche.  
Als burgemeester met de verantwoordelijkheid voor de portefeuille integriteit is er ook contact geweest 
met het Openbaar Ministerie en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum van de politie (RIEC). 
Tevens zijn gesprekken gevoerd met voormalige wethouders ruimtelijke ordening. Dit is reden geweest 
om een risicoanalyse op bepaalde dossiers te laten maken inzake ondermijning en integer handelen.  
 
Bij het opstellen van het document is zorgvuldig te werk gegaan. In een vertrouwelijke omgeving is 
informatie gedeeld waarbij ervan uit is gegaan dat deze informatie vertrouwelijk zou blijven. Het 
document heeft geen openbaar, publiek karakter. Het is nooit de intentie geweest om het document 
openbaar te maken.  
 
Status document 
Het document Ondermijning is het resultaat van een van de bestuurlijke initiatieven die zijn ondernomen 
om ondermijning een halt toe te roepen en de bestuurscultuur in Noordwijk te verbeteren door 
onderzoek te doen naar achterliggende oorzaken van het gebrekkige integriteitsbeleid bij sommige 
partijen.  
 
Het document Ondermijning is een verkenning van een krachtenveld om mogelijke verdachte zaken te 
onderzoeken. Het beschrijft ervaringen en observaties van (oud)-bestuurders soms al eerder opgetekend 



door andere media. Doel was informatie te vergaren voor nadere toetsing. De uitkomst van de verkenning 
gaf aanleiding om verder onderzoek naar ondermijning in gang te zetten.  
 
De strekking van het document heeft daarmee een betekenis die juridisch kan worden gekwalificeerd als 
uitsluitend bedoeld voor intern beraad in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en dan 
artikel 11 in het bijzonder. Het gaat immers om het functioneren van het lokaal bestuur en het 
verstrekken van deze informatie aan derden doorkruist dat doel. 
  
In dat kader geldt tevens dat bepaalde personen zwaarder benadeeld worden door de voorgenomen 
publicatie van het document in die zin dat het belang van publicatie niet langer opweegt tot het beoogde 
doel en het nadeel van de betrokkenen. Artikel 10, lid 2, sub g. van de Wob is in die zin van toepassing. 
Het gebrek aan hoor en wederhoor ligt daar overigens mede ten grondslag aan. 
 
Zoals in de brief van de burgemeester van 31 december 2018 is gemeld, is een eerste rapportage van de 
bevindingen overgedragen aan de toenmalige burgemeester mevrouw Jon Hermans. Dat geldt ook voor 
het plan van aanpak voor het maken van een risicoscan/analyse op genoemde gebieden.  
 
Waar het ons omgaat, is dat de onoorbare beïnvloeding stopt. Als we de waarheid niet kennen kan er ook 
niets ondernomen worden om de problemen op te lossen.  
 
Desgewenst willen we de intentie van deze brief graag in een persoonlijk gesprek nader toelichten. 
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