
 

 

 
 

 
 

> Retouradres Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer 

 

xxx 
xxx 
xxx 

 
 

Onderwerp: besluit Woo verzoek 

 
 

Beste meneer, mevrouw, 

 
U ontvangt dit besluit naar aanleiding van uw ingevulde web-formulier d.d. 5 juni 2022 

waarin u verzoekt om informatie over de gemaakte kosten voor verhuizingen, 

verbouwingen en renovaties van het gemeentehuis en het Stadhuisplein openbaar te 

maken op grond van de Wet open overheid (Woo). 

 
Wet open overheid 

Op grond van hoofdstuk 4 van de Woo kan een ieder een verzoek om publieke informatie 

vragen bij een bestuursorgaan, zoals de gemeente Zoetermeer. In het verzoek moet de 

aangelegenheid of het/de document(en) omschreven worden. 

Voor zover de door u gevraagde informatie in documenten is neergelegd, hebben wij 

beoordeeld of wij die documenten moeten/mogen verstrekken. 

 
De Woo is niet van toepassing op reeds openbaar gemaakte documenten of feitelijke 

mededelingen. Uw verzoek valt daarom niet geheel onder de reikwijdte van de Woo 

omdat de gevraagde informatie deels al voor een ieder beschikbaar/openbaar is. 

 
Besluit 

Wij hebben besloten niet aan uw verzoek tegemoet te komen. 

 
Voor wat betreft het verzoek om een volledig kostenoverzicht van de verhuizingen, 

verbouwingen en renovaties van het gemeentehuis en het Stadhuisplein, wijzen wij dit 

verzoek af, omdat de Woo niet van toepassing is op informatie die al voor een ieder 

beschikbaar/openbaar is. 

 
Wij verwijzen u naar de documenten van de gemeenteraad die openbaar en voor een 

ieder beschikbaar zijn via het raadsinformatiesysteem Ibabs. Voor uw gemak verwijzen 

wij u naar de raadsvergaderingen van 4 juni 2018 en 3 juni 2019 waarin de kosten 

rondom de verhuizingen, verbouwingen en renovaties van het gemeentehuis en het 

Stadhuisplein aan bod zijn gekomen. 

 
Voor wat betreft het verzoek om een specificatie van de kosten van de verhuizingen, 

verbouwingen en renovaties van het gemeentehuis en het Stadhuisplein, wijzen wij dit 

verzoek af omdat vertrouwelijk aan de gemeente verstrekte bedrijfs- of 

fabricagegegevens wettelijk uitgezonderd zijn van openbaarmaking (artikel 5.1, eerste lid, 

onder c van de Woo). 

 
Bezoekadressen 
Engelandlaan 502 
2711 EB Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC Zoetermeer 

 

Postadres 
Postbus 15 
2700 AA Zoetermeer 

 
Telefoon 14 079 
www.zoetermeer.nl 

 

Datum 
4 juli 2022 

 

Ons kenmerk 
xxx 

http://www.zoetermeer.nl/
http://www.zoetermeer.nl/


 

 

 
 
 
 

Vertrouwelijke bedrijfs- en/of fabricagegegevens (artikel 5.1, eerste lid, onder c Woo) 

Artikel 5.1, eerste lid, onder c, van de Woo bepaalt dat het verstrekken van informatie 

achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke 

personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. 

Cijfers of gegevens die de financiële bedrijfsvoering en andere financiële stromen 

betreffen, worden eveneens als bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt. 

De reden hiervoor is dat het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het 

commerciële belang van belanghebbende in andere inkoop- en 

aanbestedingsprocedures. 

 
De gevraagde informatie bevat (financiële) bedrijfsgegevens die door natuurlijke 

personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de gemeente zijn medegedeeld. Wij 

menen dat de aan de gemeente verstrekte gegevens in het verlengde liggen van de 

aanbestedingsprocedure en derhalve vertrouwelijke (financiële) bedrijfsgegevens zijn. 

Hiervoor vinden wij steun in de rechtspraak waaruit blijkt dat informatie uit 

aanbestedingsstukken bedrijfsvertrouwelijke informatie is. Bij openbaarmaking van deze 

gegevens kunnen concurrenten mogelijk inzicht verkrijgen in het omzetniveau en andere 

voor de werkzaamheden relevant aspecten van de verschillende opdrachtnemers. 

Openbaarmaking van deze kostenposten/bedrijfsgegevens kan ertoe leiden dat 

toekomstige onderhandelingen en aanbestedingsprocedures gefrustreerd worden. Wij 

maken deze gegevens dan ook niet openbaar. 

 
Economische of financiële belangen (artikel 5.1, tweede lid, onder b Woo) 

Op grond van artikel 5, tweede lid, aanhef en onder b, van de Woo blijft verstrekking van 

informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de 

economische of financiële belangen van de Staat en van andere publiekrechtelijke 

lichamen of bestuursorganen. 

 
Het belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van de betrokken 

partijen, waardoor openbaarmaking van deze informatie op grond van artikel 5.1 lid 1 sub 

c Woo, in samenhang met artikel 5.1, lid 2, sub b Woo, achterwege blijft. 

 
Heeft u vragen over deze brief en de afhandeling van uw Woo-verzoek, dan kunt u 

mailen met contactpersoon: xxx. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Dit document is elektronisch en rechtsgeldig ondertekend namens burgemeester en 

wethouders van Zoetermeer door: 

 
xxx 

 

 
Onderaan dit document vindt u een digitaal waarmerk met informatie over de ondertekening 
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Rechtsbescherming 

Bezwaar 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u, op grond van artikel 7:1 Algemene wet 

bestuursrecht, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag 

van verzending van het besluit. U vindt het digitale formulier onder ‘Online regelen’ op 

www.zoetermeer.nl. 
 

Wilt u geen gebruik maken van het digitale formulier, stuur dan uw bezwaar naar: 

Gemeente Zoetermeer 

College van burgemeester en wethouders 

Postbus 15 

2700 AA Zoetermeer 

 
Het is niet mogelijk uw bezwaar via e-mail naar ons toe te sturen. 

 

Voorlopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Wilt u de 

werking van het besluit uitstellen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen op grond van 

artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. 

Het verzoek stuurt u naar: 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage 

Sector Bestuursrecht 

Postbus 20302 

2500 EH Den Haag 

U kunt dit verzoek alleen indienen als u: 

- een bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend, en 

- een spoedeisend belang hebt bij het treffen van de voorziening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Digitally signed by Zynyo B.V. 
Date: 2022.07.04 18:34:00 CEST 
Document ID: 
53755921-b8fc-4e2d-8bcc- 
97f634165213 
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http://www.zoetermeer.nl/inwoners/producten-a-z_45918/product/bezwaar-maken_545.html
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