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Onderwerp  

Actief openbaar maken van de onderzoeksinformatie over de milieusituatie rondom geluidwal en 

golfbaan The Dutch in aanleg. 

 

Kennisnemen van 

De aanleiding en overwegingen om over te gaan tot het actief openbaar maken van 

onderzoeksinformatie over de milieusituatie rondom geluidwal en golfbaan The Dutch in aanleg. 

 

Inleiding 

De gemeente heeft via AKD namens eigenaar en bewoners van het buurperceel Poelweg 2, direct 

naast de geluidwal waar de staalslakken worden ingepakt, een omvangrijk verzoek op basis van de 

Wet open overheid (hierna: Woo) ontvangen. De Woo is de wet die gaat over het beschikbaar stellen 

van overheidsinformatie door een ieder die daar om vraagt. Het Woo-verzoek is dusdanig omvangrijk 

en bevat heel veel informatie sinds de ontdekking van de uitstroomrisico’s van verontreinigd water als 

gevolg van de staalslakken in begin 2019. Het beschikbaar stellen van de onderzoeksinformatie 

rondom de staalslakkenproblematiek en de milieuaspecten is tijdens de beeldvormende raad van 1 

november 2022 aan de orde geweest. De gemeente heeft toen het openbaar maken van de 

beschikbare informatie in het vooruitzicht gesteld. Daarnaast past het actief openbaar maken in de 

trend dat we net als andere overheden meer openbaarheid van informatie zullen geven.  Het betreft 

een besluit op grond van artikel 3.1, lid 4, van de Woo. Besluiten tot (actieve) openbaarmaking vallen 

onder de Algemene wet bestuursrecht. Daardoor kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar en 

beroep aantekenen. De informatie wordt, voordat deze aan de verzoeker ter beschikking wordt gesteld, 

eerst aan u aangeboden. Tevens zal de informatie gelijktijdig aan de derde belanghebbenden (The 

Dutch, Sent One en het Waterschap Rivierenland) ter beschikking worden gesteld.  

 

De gemeente heeft vanwege de omvang van het dossier met de verzoekers van het Woo-verzoek 

afgesproken om tot een gefaseerde aanlevering van de informatie te komen. De informatie wordt in 

twee fases beoordeeld en aangeleverd: 

- In fase 1 wordt alle onderzoeksinformatie beschikbaar gesteld zonder advies en oordeel; 

- In fase 2 wordt alle overige informatie beschikbaar gesteld waaronder afspraken, contracten, 

gespreksverslagen, gesprekken, mails, beelden (foto’s) e.d. 
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De informatie in fase 1 betreft onderzoeksinformatie zoals meldingen in het kader van het Besluit 

bodemkwaliteit, monitoringsonderzoeken van het grondwater, onderzoeksrapporten van bodem en 

grondwater en onderzoeken in het kader van Chroom 6. Het gaat om objectieve onderzoeksinformatie 

waar geen beleidsoordeel in is opgenomen. Delen van deze informatie zijn al eerder beschikbaar 

gesteld aan de directe omgeving, zoals de monitoring van het grondwater.  

De informatie in fase 2 wordt op een later moment aangeleverd met een apart besluit. De gemeente 

kiest voor actieve openbaarmaking zodat de informatie direct voor iedereen beschikbaar is. Alle 

informatie wordt geanonimiseerd. 

 

Het Woo-verzoek is van een grote omvang (in totaal 247.000 pagina’s) en moet binnen korte tijd 

beschikbaar worden gesteld. Daarom zijn we genoodzaakt om een gespecialiseerd bureau in te huren. 

De informatie wordt door deze partij gescand, langs de Woo-richtlijn beoordeeld en geanonimiseerd.   

 

Kernboodschap 

De gemeente zal in het kader van een uitgebreid Woo-verzoek overgaan tot het actief openbaar maken 

van onderzoeksinformatie over de milieusituatie rondom geluidwal en golfbaan The Dutch in aanleg. 

Er is een grote hoeveelheid onderzoeksinformatie, vanaf 2019, die daarom algemeen beschikbaar 

wordt gesteld volgens de richtlijnen van de Woo. De onderzoeksinformatie wordt beschikbaar gesteld 

via de volgende weblink: Onderzoeksinformatie milieusituatie geluidswal / golfbaan in aanleg te Spijk 

 

Consequenties 

De gemeente heeft derde belanghebbenden, waaronder The Dutch en Sent One, als eerste 

geïnformeerd over het voornemen om over te gaan tot het beschikbaar stellen van 

onderzoeksinformatie. Strikt genomen kunnen zij bezwaar en beroep aantekenen bij het publiceren 

van de informatie maar gezien de objectiviteit van de informatie is succesvol bezwaar of beroep niet 

kansrijk. 

 

Financiën 

Vanwege de omvang en de korte tijd waarbinnen de onderzoeksinformatie beschikbaar gesteld moet 

worden, heeft de gemeente een gespecialiseerd bureau ingehuurd om de informatie te beoordelen, te 

scannen en te anonimiseren conform de Woo. Met het uitvoeren hiervan is een bedrag gemoeid van  

10.000 euro excl. BTW. Deze kosten worden gedekt vanuit het exploitatieresultaat over 2023. 

 

Communicatie 

Naast de publicatie van de actieve openbaarmaking van de informatie is een persbericht opgesteld en 

verstuurd. 

 

Vervolg 

Dit betreft de eerste fase van de informatieverstrekking in het kader van het Woo-verzoek. Indien fase 

2 ingezet wordt, wordt u nader geïnformeerd. 

 

Bijlage(n) 

NVT 

https://datamasknl.sharepoint.com/:f:/s/OnderzoeksinformatiemilieusituatiegeluidswalgolfbaaninaanlegteSpijk/EvtdtpqS2_1Jq7wSIDbawgkBcciVEQAg-SsrWyqcraTZXQ?e=qKLBNK
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Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  
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