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35133, C) gaat zelfs een dubbele rechterlijke tussenkomst 
bieden. Naast de mogelijkheid van een interventie van de 
burgerlijke rechter over de aangeboden schadeloosstelling, 
moet straks een onteigeningsbeschikking altijd door de be-
stuursrechter worden bekrachtigd, tegen welke rechterlijke 
beschikking ook nog hoger beroep bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak openstaat. Zie voor nieuwe onteigeningsrecht 
J.W. van Zundert, Onteigening onder de Omgevingswet, BR 
2017/10 en J.W.M. Hagelaars, Onteigening in de Aanvullings-
wet grondeigendom, BR 2019/27.
Al met al lijkt deze tussenuitspraak een best wel lastige her-
stelopdracht te bevatten. Met belangstelling wordt dan ook 
uitgekeken naar de einduitspraak.

Co van Zundert

Bestuursrecht Algemeen

BR 2020/26

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
8 januari 2020, nr. 201902271/1/A3
(Mrs. C.H.M. Altena, A. Kuijer en A. ten veen)
m.nt. S.E.A. Groeneveld & S.M. Schipper1

(Art. 10 Wob)

ECLI:NL:RVS:2020:31

B&W Amersfoort heeft ten onrechte geweigerd om na-
men van andere gegadigden voor de aankoop van het ter-
rein van de gemeente openbaar te maken. 

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank, waarin zij 
heeft geoordeeld dat de stelling van het college dat de mailboxen 
van medewerkers niet langer beschikbaar zijn, haar niet geloof-
waardig voorkomt, heeft het college een extern bureau digitaal 
onderzoek laten doen. De Afdeling is van oordeel dat met het 
rapport van het externe bureau aannemelijk is gemaakt dat de 
mailboxen niet langer onder het college berusten.
De enkele verwijzing naar artikel 10, tweede lid, aanhef en on-
der e en g, van de Wob is onvoldoende om van een deugdelijke 
motivering te kunnen spreken. Het college zal moeten motive-
ren waarom het belang van eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer aan de orde is en waarom dit zwaarder weegt dan 
het belang van openbaarmaking van de informatie. Daarbij zal 
het college zich de vraag moeten stellen of de namen, mede 
gelet op de tijd die is verstreken sinds de biedingen, openbaar 
gemaakt kunnen worden.

Uitspraak op het hoger beroep van:
Coöperatief Plan B, gevestigd te Amersfoort,
appellante,

1 Sophie Groeneveld en Sanne Schipper zijn advocaat bij AKD N.V. te Breda.

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 
7 februari 2019 in zaak nr. 17/4336 in het geding tussen:
Plan B
en
het college van burgemeester en wethouders van Amers-
foort.

  Procesverloop

Bij besluit van 13 maart 2017 heeft het college het verzoek 
van Plan B om informatie openbaar te maken op grond van 
de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) gedeelte-
lijk toegewezen.
Bij besluit van 13 september 2017 heeft het college het door 
Plan B daartegen gemaakte bezwaar gegrond verklaard en 
nadere informatie openbaar gemaakt.
Bij besluit van 29 mei 2018 heeft het college nadere infor-
matie openbaar gemaakt.
Bij besluit van 5 juni 2018 heeft het college nadere informa-
tie openbaar gemaakt.
Bij tussenuitspraak van 17 juli 2018 heeft de rechtbank het 
college in de gelegenheid gesteld geconstateerde gebreken 
in de besluiten op bezwaar te herstellen.
Het college heeft naar aanleiding van de tussenuitspraak ter 
herstel van de door de rechtbank geconstateerde gebreken 
op 30 en 31 augustus 2018 besluiten genomen.
Bij uitspraak van 7 februari 2019 heeft de rechtbank het 
door Plan B ingestelde beroep gegrond verklaard en de be-
sluiten vernietigd voor zover de in de tussenuitspraak ge-
constateerde gebreken niet volledig zijn hersteld. Verder 
heeft de rechtbank zelf in de zaak voorzien en bepaald dat 
het college bepaalde informatie openbaar moet maken en 
het college opgedragen een nieuw besluit te nemen. Deze 
uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft Plan B hoger beroep ingesteld.
Het college heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.
Bij besluit van 26 maart 2019 heeft het college een nieuw 
besluit op bezwaar genomen.
Tegen dit besluit heeft Plan B beroep ingesteld.
De Afdeling heeft kennisgenomen van bepaalde door het 
college ingebrachte stukken nadat Plan B daarvoor toestem-
ming had verleend zoals bedoeld in artikel 8:29, vijfde lid, 
van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).
(…)

  Overwegingen

  Inleiding
 1. Het Warner Jenkinson complex in Amersfoort 
maakt deel uit van een groter te herontwikkelen gebied 
“Kop van Isselt”. Het chemiebedrijf Warner Jenkinson was 
gevestigd in dit gebied, maar omdat de bedrijfsactiviteiten 
al enige jaren gestaakt waren, is de locatie - inclusief de ge-
bouwen - in 2002 aangekocht door de gemeente. In de loop 
der jaren zijn de gebouwen aan verschillende organisaties, 
bedrijven en particulieren verhuurd, onder andere aan De 
War. In juli 2012 besluit het college om te onderzoeken of de 
huidige gebruikers het complex of delen daarvan tegen een 
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marktconforme prijs willen kopen. Op dat moment zijn de 
gebruikers “Spullenmannen en De War”, verenigd in Plan B. 
Bijna twee jaar lang wordt exclusief met Plan B onderhan-
deld over de verkoop van het terrein. Uiteindelijk heeft de 
gemeente echter gekozen voor verkoop aan Rovase B.V.
Plan B heeft daarop verzocht om alle vanaf 1 januari 2012 
onder het college rustende informatie over de mogelijke 
aankoop, verkoop of herontwikkeling van de Warner Jen-
kinson locatie te Amersfoort.

  Wetgeving
 2. De relevante wetgeving is opgenomen in de bijla-
ge bij deze uitspraak. Deze bijlage is onderdeel van de uit-
spraak.

  Hoger beroep
 3. Plan B betoogt dat de rechtbank heeft miskend 
dat gedeelten van documenten 89 en 90 ten onrechte niet 
openbaar zijn gemaakt. Het college heeft volgens haar onge-
motiveerd besloten dat het belang van eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het algemene 
belang bij openbaarmaking. De rechtbank heeft haar verder 
ten onrechte tegengeworpen dat zij onvoldoende concreet 
heeft gemaakt waarom openbaarmaking van deze docu-
menten ten onrechte is geweigerd, omdat de bewijslast op 
het college rust. Daarnaast heeft de rechtbank miskend dat 
het college openbaarmaking van gedeelten van documen-
ten 89 en 90 ook geweigerd heeft op grond van artikel 11, 
eerste lid, van de Wob. Openbaarmaking is van belang om 
inzicht te krijgen in het besluitvormingsproces over de her-
ontwikkeling en de verkoop van het terrein, aldus Plan B.

  Beoordeling
 4. De Afdeling ziet zich voor de vraag gesteld of het 
college openbaarmaking van gedeelten van de documenten 
89 en 90 terecht heeft geweigerd.
 5. De Afdeling constateert dat het college in hoger 
beroep alsnog tot openbaarmaking van de aanvankelijk 
weggelakte naam uit de eerste zin van het e-mailbericht 
van 24 juli 2014, ofwel document 89, is overgegaan. Daar-
naast is niet in geschil dat de andere weggelakte naam een 
ambtenaar betreft en openbaarmaking daarvan geweigerd 
mocht worden. Het betoog van Plan B faalt.
Wat rest is de vraag of de overige gedeelten uit de tekst van 
het e-mailbericht van 24 juli 2014 en de memo van 25 au-
gustus 2014, ofwel document 90, terecht zijn weggelakt. 
Het is de Afdeling, na kennisname van de weggelakte in-
formatie, gebleken dat de weggelakte delen van document 
90 deels informatie van feitelijke aard betreft die niet zo-
danig met de persoonlijke beleidsopvattingen is verweven 
dat deze niet is te scheiden. Het college heeft ter zitting 
verklaard tot openbaarmaking daarvan te willen overgaan. 
De overige weggelakte gedeelten uit de documenten 89 en 
90 betreffen persoonlijke beleidsopvattingen ten behoeve 
van intern beraad waarvan openbaarmaking terecht is ge-
weigerd op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob. Het 
betoog slaagt.

  Beroep tegen het besluit van 26 maart 2019
6. Op grond van artikel 6:19, eerste lid, gelezen in ver-
binding met artikel 6:24 van de Awb houdt het hoger beroep 
van Plan B van rechtswege een beroep in gericht tegen het 
besluit van 26 maart 2019.
 7. Plan B betoogt dat het college met het besluit van 
26 maart 2019 onvoldoende heeft gemotiveerd dat de mail-
boxen van de [medewerkers van de gemeente] niet langer 
onder de gemeente berusten. Daar komt bij dat het niet lan-
ger beschikbaar zijn van de mailboxen in strijd is met op het 
college rustende verplichtingen uit de Archiefwet.
Ten slotte heeft het college volgens Plan B ten onrechte 
openbaarmaking van de namen van andere gegadigden 
voor de locatie uit document 46 geweigerd.

  Beoordeling
8. Naar aanleiding van de uitspraak van de recht-
bank waarin zij heeft geoordeeld dat de stelling van het 
college, dat de mailboxen van [medewerkers van de ge-
meente] niet langer beschikbaar zijn, haar niet geloofwaar-
dig voorkomt, heeft het college het externe bureau North-
wave digitaal onderzoek laten doen. Het onderzoek heeft 
enkel een e-mailbericht van 23 augustus 2017 opgeleverd. 
Het college heeft dit e-mailbericht, behoudens de op grond 
van artikel 11, eerste lid, van de Wob weggelakte gedeel-
ten, openbaargemaakt. Het over het onderzoek opgemaakte 
rapport heeft het college ingebracht ter motivering van de 
stelling dat de mailboxen niet langer onder het college be-
rusten. De Afdeling is van oordeel dat met het rapport aan-
nemelijk is gemaakt dat de mailboxen niet langer onder het 
college berusten. Daarbij is in aanmerking genomen dat het 
onderzoek naar de mailboxen is verricht op in deze context 
essentiële zoektermen, dat wil zeggen zoektermen die vol-
doende representatief zijn voor de locatie en die naar alle 
waarschijnlijkheid resultaat hadden moeten opleveren uit 
de mailboxen, indien die nog beschikbaar waren. Uit wat 
Plan B daartegen heeft aangevoerd volgt niet dat de mail-
boxen nog te achterhalen zijn. Het betoog faalt.
 9. Bij het besluit van 26 maart 2019 heeft het college 
de motivering ten aanzien van document 46 aangevuld 
door te verwijzen naar de weigeringsgronden uit artikel 10, 
tweede lid, aanhef en onder e en g, van de Wob en wat de 
rechtbank heeft overwogen onder 24 van de aangevallen 
uitspraak. Daarmee heeft het college naar het oordeel van 
de Afdeling niet kunnen volstaan. Plan B stelt zich terecht 
op het standpunt dat de verwijzing naar de uitspraak van 
de rechtbank niet opgaat, omdat de desbetreffende over-
weging ziet op de vraag of openbaarmaking van biedings-
bedragen terecht is geweigerd. In document 46 betreffen de 
weggelakte delen echter namen. De enkele verwijzing naar 
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e en g, van de Wob 
is onvoldoende om van een deugdelijke motivering te kun-
nen spreken zoals bedoeld in artikel 3:46 van de Awb. Het 
college zal moeten motiveren waarom het belang van eer-
biediging van de persoonlijke levenssfeer aan de orde is en 
waarom het belang van het verstrekken van informatie niet 
opweegt tegen het belang van eerbiediging van de persoon-
lijke levenssfeer. Daarbij zal het college zich de vraag moe-
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ten stellen of de namen, mede gelet op de tijd die is verstre-
ken sinds de biedingen, openbaar gemaakt kunnen worden. 
Het betoog slaagt.

  Conclusie

10. Het hoger beroep en het beroep tegen het besluit 
van 26 maart 2019 zijn gegrond. Het besluit van 13 septem-
ber 2017 en het besluit van 26 maart 2019 komen voor een 
gedeeltelijke vernietiging in aanmerking.
 11. Met het oog op een efficiënte afdoening van het 
geschil ziet de Afdeling aanleiding om met toepassing van 
artikel 8:113, tweede lid, van de Awb te bepalen dat tegen 
het door het college te nemen nieuwe besluit slechts bij haar 
beroep kan worden ingesteld.

  Proceskosten

12. Het college dient op na te melden wijze tot vergoe-
ding van de proceskosten te worden veroordeeld.

  Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;
II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Midden Ne-

derland van 7 februari 2019, in zaak nr. 17/4336, voor 
zover de rechtbank het besluit van het college van bur-
gemeester en wethouders van Amersfoort van 13 sep-
tember 2017, kenmerk DIR/JDA/BZW. I7.0099.001, niet 
heeft vernietigd wat betreft document 90;

III. vernietigt het onder II. genoemde besluit in zoverre;
IV. verklaart het beroep tegen het besluit van 26 maart 

2019, kenmerk DIR/JDA/BRP.17.0048.001, gegrond;
V. vernietigt het onder IV. genoemde besluit wat betreft 

de weggelakte namen in document 46;
VI. bepaalt dat tegen het te nemen nieuwe besluit slechts 

bij de Afdeling beroep kan worden ingesteld;
VII. veroordeelt het college van burgemeester en wethou-

ders van Amersfoort tot vergoeding van bij Coöperatief 
Plan B in verband met de behandeling van het hoger 
beroep en het beroep van rechtswege opgekomen pro-
ceskosten tot een bedrag van € 1575,00 (zegge: vijftien-
honderdvijfenzeventig euro), geheel toe te rekenen aan 
door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

VIII. gelast dat het college van burgemeester en wethouders 
van Amersfoort aan Coöperatief Plan B het door haar 
betaalde griffierecht ten bedrage van € 519,00 (zegge: 
vijfhonderdnegentien euro) voor de behandeling van 
het hoger beroep vergoedt.

  Noot

1. In de praktijk komt het regelmatig voor dat er een 
verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob) wordt ingediend om inzage te krijgen in de onder-
handelingen die een bestuursorgaan heeft gevoerd met een 
andere partij (die niet zelden een concurrent is van de ver-

zoeker). Als de eigen onderhandelingen met het bestuurs-
orgaan niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, is het 
immers interessant om te kunnen achterhalen waarom er 
wel een overeenkomst tot stand is gekomen met de con-
current. Ook in de onderhavige zaak is dat het geval.
2. Deze zaak draait om informatie over de aankoop, 
verkoop en herontwikkeling van het Warner Jenkinson-
complex in de gemeente Amersfoort (“de gemeente”). Dit 
complex is in 2002 al door de gemeente aangekocht, waar-
na de gebouwen gedurende een aantal jaren aan verschil-
lende partijen zijn verhuurd. Nadat de gemeente in 2012 
besluit om te onderzoeken of het terrein van het complex 
kan worden verkocht aan (één van) de huurders, volgen er 
langdurige onderhandelingen met deze huurder. Nadat de 
gemeente bijna twee jaar lang exclusief met Plan B, heeft 
onderhandeld over de verkoop, wordt het terrein toch nog 
verkocht aan Rovase B.V., een andere partij. Plan B heeft ver-
volgens een Wob-verzoek ingediend bij het college van bur-
gemeester en wethouders van de gemeente (“het college”). 
Daarin heeft Plan B gevraagd om openbaarmaking van alle 
informatie over de mogelijke aankoop, verkoop of heront-
wikkeling van de Warner Jenkinson-locatie vanaf 1 januari 
2012. Het college heeft bij verschillende besluiten gedeelte-
lijk informatie openbaar gemaakt en aan Plan B verstrekt. 
Plan B is echter van mening dat een aantal documenten ten 
onrechte niet zijn verstrekt.
3. Meer specifiek is Plan B van mening dat (delen 
van) een e-mailbericht en (delen van) een memo ten on-
rechte zijn geweigerd. Ook is Plan B van mening dat er meer 
e-mailberichten bij de beoordeling betrokken hadden moe-
ten worden. Het betoog van Plan B slaagt gedeeltelijk.
4. De inhoudelijke beoordeling van de Afdeling ziet 
op twee interessante aspecten. In de eerste instantie gaat de 
Afdeling in op de vraag of het college voldoende heeft gemo-
tiveerd dat e-mailboxen van medewerkers niet langer onder 
de gemeente berusten. Ten tweede gaat de Afdeling in op 
de vraag of de openbaarmaking van de namen van andere 
gegadigden voor aankoop van het terrein – de concurren-
ten – terecht zijn geweigerd. Op beide aspecten zullen wij 
ingaan.
5. Plan B heeft betoogd dat er nog mailboxen van 
medewerkers van de gemeente zijn te achterhalen en dat 
daarin mogelijk extra informatie is opgeslagen. Het college 
heeft aangevoerd dat deze mailboxen niet langer onder het 
college berusten en heeft dit gemotiveerd met een rapport 
dat is opgesteld naar aanleiding van een digitaal onder-
zoek van een extern bureau. Tijdens dit digitale onderzoek 
is slechts één enkel aanvullend e-mailbericht aangetroffen 
en de Afdeling oordeelt dat het college door het rapport in 
te brengen voldoende heeft gemotiveerd dat de mailboxen 
niet langer onder het college berusten. Naar onze mening is 
dit een begrijpelijk oordeel, maar voordat wij hier verder op 
ingaan, schetsen wij eerst het kader.
6. Als een bestuursorgaan een Wob-verzoek ontvangt, 
dan kan het bestuursorgaan niet afwijzend besluiten, zonder 
onderzoek te hebben verricht naar het bestaan van docu-
menten (ABRvS 20 oktober 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO1189). 
Wanneer een bestuursorgaan echter stelt dat na onderzoek 
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is gebleken dat een bepaald document niet of niet meer on-
der hem berust en een dergelijke mededeling niet ongeloof-
waardig voorkomt, is het in beginsel aan de verzoeker om 
aannemelijk te maken dat, in tegenstelling tot wat uit het 
onderzoek door het bestuursorgaan volgt, een bepaald do-
cument toch onder het bestuursorgaan berust (zie onder 
meer ABRvS 12 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4084; 
ABRvS 2 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1376; ABRvS 
6 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ3373). Het betoog dat 
het college op grond van algemene administratieve ver-
plichtingen verplicht is om alle documenten te bewa-
ren, is daarvoor onvoldoende (ABRvS 25 november 2009, 
ECLI:NL:RVS:2009:BK4335).
7. Welke mate van inspanning mag dan van een 
bestuursorgaan verwacht worden? Een bestuursorgaan 
heeft niet de verplichting de informatie elders te vergaren 
of om de gegevens te vervaardigen die niet in bestaande 
documenten zijn neergelegd, ongeacht de mate van in-
spanning (ABRvS 14 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:466; 
ABRvS 26 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1138; ABRvS 5 juni 
2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2102; ABRvS 13 augustus 2008, 
ECLI:NL:RVS:2008:BD9942). Dat geldt zowel voor het ver-
garen als het (laten) (op)maken van documenten (ABRvS 
2 maart 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS8433). Dat het ver-
zamelen van de gevraagde informatie veel moeite kost, 
biedt onvoldoende grondslag om de informatie niet te ver-
strekken (ABRvS 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1456). Dat 
is slechts anders wanneer het gaat om informatie die bij 
het bestuursorgaan behoort te berusten (ABRvS 19 maart 
2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC7085; Rb. Den Haag 23 juli 2014, 
ECLI:NL:RBDHA:2014:9085).
8. Voor de beantwoording van de vraag of een do-
cument bij het overheidsorgaan berust is niet alleen de 
fysieke aanwezigheid van belang. Het document moet ook 
bestemd zijn voor het overheidsorgaan als zodanig (ABRvS 
15 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:414; ABRvS 26 april 
2016, ECLI:NL:RVS:2016:1138). Ter verduidelijking, een 
boek uit de bibliotheek of een reclamebrochure die toeval-
lig bij de gemeente op de mat is gevallen, vallen hier niet 
onder. De techniek van opslaan van de gegevens is niet be-
palend voor de vraag of de Wob al dan niet van toepassing 
is (ABRvS 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:899). Voor zo-
ver openbaarmaking wordt verzocht van documenten die 
niet bij het bestuursorgaan berusten maar daar wel hadden 
moeten zijn, mag van dit bestuursorgaan worden verwacht 
dat het al het redelijkerwijs mogelijke doet om deze do-
cumenten alsnog te achterhalen (ABRvS 20 oktober 2010, 
ECLI:NL:RVS:2010:BO1189).
9. Het digitale tijdperk brengt met zich dat het steeds 
eenvoudiger is om informatie te bewaren (of steeds lastiger 
is om informatie te verwijderen). Immers, ook als een be-
stand is verwijderd, kan het vaak nog worden teruggevon-
den. Hiervoor is wel bepalend dat de informatie op een ma-
nier is opgeslagen waarmee het kan worden teruggevonden. 
Het college heeft in dit geval – nadat het zelf verschillende 
zoekslagen heeft verricht – aan een extern bureau gevraagd 
om te onderzoeken of informatie uit oude mailboxen nog 
terug te halen is in het digitale systeem van de gemeente. 

Nu dit vrijwel geen aanvullende documenten heeft opgele-
verd, is de Afdeling van oordeel dat aannemelijk is dat de 
mailboxen niet langer bestaan.
10. Wij kunnen ons goed vinden in dit oordeel van de 
Afdeling. Het is namelijk erg lastig om aan te tonen dat het 
college niet over meer informatie beschikt dan al reeds is 
verstrekt. Door hiervoor een extern bureau in te schakelen 
lijkt ook een bepaalde mate van onafhankelijkheid gewaar-
borgd. Overigens heeft de Afdeling eerder al geoordeeld dat 
het opheffen van een e-mailaccount in verband met uit-
diensttreding een geloofwaardige verklaring is voor de stel-
ling van een bestuursorgaan dat er geen documenten meer 
zijn (ABRvS 16 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2594). Wat ons 
betreft geeft deze uitspraak een handvat voor de praktijk. 
Het uitvoeren van een digitaal onderzoek door een extern 
bureau lijkt namelijk een goede manier om aan te tonen dat 
een bestuursorgaan alles heeft gedaan wat redelijkerwijs 
kan worden gevergd om documenten boven water te krij-
gen. Ook geeft dit de verzoeker meer zekerheid dat er ook 
daadwerkelijk niet meer documenten berusten onder het 
bestuursorgaan.
11. Dan de weigering om namen van andere gegadig-
den openbaar te maken. Het college heeft deze weigering 
“gemotiveerd” met een enkele verwijzing naar artikel 10 lid 
2 onder e en g Wob. De Afdeling vond dit geen deugdelijke 
motivering. Ook dit is een begrijpelijk oordeel. Juist van-
wege het uitgangspunt “openbaar, tenzij…” mag van een 
bestuursorgaan worden verwacht dat het niet openbaar 
maken van documenten deugdelijk wordt gemotiveerd. Nu 
sprake is van een relatieve weigeringsgrond zal het college 
eerst moeten motiveren waarom het belang van de eerbie-
diging van de levenssfeer aan de orde is. Vervolgens dient 
het college te motiveren waarom het belang van openbaar-
heid niet opweegt tegen dit belang van de eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer.
12. Interessant is de laatste zin van rechtsoverweging 
9, waarin de Afdeling met betrekking tot de motivering het 
volgende toevoegt: 

“Daarbij zal het college zich de vraag moeten stellen of de 
namen, mede gelet op de tijd die is verstreken sinds de 
biedingen, openbaar gemaakt kunnen worden.” 

De actualiteit van de namen speelt dus een rol bij de be-
langenafweging. Hieruit lijkt te volgen dat namen wel open-
baar gemaakt zouden kunnen worden als een bepaalde tijd 
is verstreken.
13. Het voorgaande past in de lijn van twee uitspra-
ken uit 2019. In deze uitspraken heeft de Afdeling geoor-
deeld dat de actualiteit van de documenten een rol speelt 
bij de weigeringsgrond van artikel 10 lid 2 onder b Wob 
(de economische en financiële belangen van een bestuurs-
orgaan) al dan niet in samenhang met artikel 10 lid 2 on-
der g Wob (voorkomen van onevenredige bevoor- of bena-
deling). In de uitspraak over de Praxis en de Hornbach in 
Almelo (ABRvS 27 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:605) 
heeft de Afdeling geoordeeld dat bij een Wob-verzoek van 
een concurrent – naast diverse andere juridische procedu-
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res – de actualiteit van de gevraagde documenten een rol 
speelt (zie hierover onze noot, BR 2019/39). In een andere 
uitspraak van dezelfde datum (ABRvS 27 februari 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:616) over het openbaar maken van docu-
menten over ICT-systemen van de politie heeft de Afdeling 
geoordeeld dat alleen gegevens die nog actueel zijn ten tijde 
van het Wob-verzoek, mogen worden geweigerd op grond 
van artikel 10 lid 2 onder b Wob. De vraag is of de actualiteit 
bij alle relatieve weigeringsgronden een rol gaat spelen. Wij 
kunnen ons goed voorstellen dat dit wel het geval is, omdat 
deze lijn past binnen het uitgangspunt “openbaar, tenzij…”.
14. Kort en goed is deze uitspraak interessant voor de 
praktijk om twee redenen. Ten eerste kunnen bestuursor-
ganen met een digitaal onderzoek van een extern bureau 
motiveren dat er niet meer documenten onder hen berus-
ten dan al reeds zijn verstrekt. De verzoeker krijgt met een 
dergelijk onderzoek door een onafhankelijke derde meer 
zekerheid dat alle documenten bij de besluitvorming zijn 
betrokken. Ten tweede lijkt de Afdeling de lijn – waarbij de 
actualiteit van gegevens een belangrijke rol in de belangen-
afweging speelt – door te zetten. Bij de motivering van een 
weigering van gegevens in wat oudere documenten, ver-
dient het daarom de voorkeur om te motiveren waarom de 
betreffende gegevens nog (steeds) niet openbaar kunnen 
worden.

S.E.A. Groeneveld & S.M. Schipper

Omgevingsrecht

BR 2020/27

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
24 december 2019, nr. 201808314/1/A2
(Mrs. J.A.W. Scholten-Hinloopen, B.J. Schueler en A.J.C. de 
Moor-van Vugt)
m.nt. J.S. Procee & M.J.W. Timmer1

(Art. 1:3 lid 4, art. 3:4 lid 2 Awb)

ABkort 2020/14
ECLI:NL:RVS:2019:4456

Nadeelcompensatie Kabels en Leidingen, “liggen om niet, 
verleggen om niet” doorstaat toets 

Vanwege de realisatie van de Westfrisiaweg is Liander door 
gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland aange-
schreven haar leidingen te verplaatsen. Liander verzoekt ver-
volgens gedeputeerde staten om een vergoeding van de kosten. 
Voor zover gelegen binnen het beheergebied van de provincie 
kennen gedeputeerde staten geen vergoeding toe. De provincie 
hanteert namelijk het uitgangspunt van “liggen om niet, ver-
leggen om niet”. Dit uitgangspunt doorstaat de toets van de Af-

1 Jelmer Procee en Matthijs Timmer zijn advocaat bij Pels Rijcken.

deling. Weliswaar gaat de beleidsregel van de provincie over de 
verlegging van kabels en leidingen buiten het beheergebied van 
de provincie, maar dat laat onverlet dat in de toelichting staat 
dat voor leidingen binnen het beheergebied geen vergoeding 
wordt toegekend. Daarnaast heeft Liander onvoldoende aanne-
melijk gemaakt dat de verlegging voor haar een abnormale last 
betekent, zodat afwijzing van de vergoeding niet in strijd is met 
het égalité-beginsel.

Uitspraak op het hoger beroep van:
Liander N.V., gevestigd te Arnhem,
appellante,
tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 
4 september 2018 in zaken nrs. 17/2866 en 17/2867 in het 
geding tussen:
Liander
en
het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland.

  Procesverloop

Bij besluiten van 30 november 2016 en 6 december 2016 
heeft het college verzoeken van Liander om nadeelcompen-
satie gedeeltelijk ingewilligd.
Bij besluiten van 12 mei 2017 heeft het college de door Lian-
der daartegen gemaakte bezwaren gegrond verklaard, maar 
de besluiten van 30 november 2016 en 6 december 2016, 
onder aanvulling van de motivering ervan, niet herroepen.
Bij uitspraak van 4 september 2018 heeft de rechtbank de 
door Liander daartegen ingestelde beroepen ongegrond 
verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft Liander hoger beroep ingesteld.
Het college heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.
Het college heeft een nader stuk ingediend.
Liander heeft eveneens een nader stuk ingediend.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 6 augus-
tus 2019, waar Liander, vertegenwoordigd door mr. V.R.C. 
van Ahee en mr. C.L. Klapwijk, beiden advocaat te Rotter-
dam, vergezeld door [gemachtigden], en het college, verte-
genwoordigd door mr. J.A.C.M. Nielen, advocaat te Haarlem, 
en ir. O.J.M. Beltman, zijn verschenen.

  Overwegingen

  Inleiding
 1. In deze procedure is de hoogte van de door het 
college aan Liander toegekende nadeelcompensatie in ge-
schil. Nadeelcompensatie is een vergoeding voor onevenre-
dig nadeel dat rechtmatig overheidshandelen in het kader 
van de uitoefening van een publiekrechtelijke taak heeft 
veroorzaakt bij burgers of bedrijven.

  Achtergrond van het geschil
 2. Bij besluit van 22 februari 1996 heeft het college 
aan de rechtsvoorganger van Liander een algemene vergun-
ning, onder algemene en bijzondere voorschriften, verleend 
op grond van artikel 8, vierde lid, van de Wegenverordening 
Noord-Holland, voor het leggen en laten liggen van leidin-
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