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ENKHUIZEN - De brief aan de gemeente Enkhuizen, waarin 
projectontwikkelaar De Nijs nieuwe eisen en voorwaarden 
stelt aan de gefaseerde verbouwing en uitbreiding van de 
oude poli in de Vijzelstraat, blijft geheim. Enkhuizen wei
gert de brief toe te zenden aan de Vereniging Onze Zorg. 

De gemeente ontving de brief 
van De Nijs op 24 oktober als een 
complete verrassing. Met De Nijs 
leken immers sluitende afspra
ken te zijn gemaakt voor de gefa
seerde uitvoering van het al j aren 
bestaande plan. Het raadsvoor
stel hiervoor was nagenoeg klaar 
en zou vorige maand in de open
baarheid worden besproken. 
Omdat de nieuwe eisen van De 
Nijs voor het college niet accep
tabel waren, moest eerst op
nieuw met De Nijs worden over
legd. Kort na de jaarwisseling 
wordt duidelijkheid verwacht. 

De honderd leden van Onze 
Zorg, waaronder veel omwonen
den van het bestaande Sociaal 
Medisch Centrum, willen weten 
wat er gaat gebeuren. Zij vroegen 
de gemeente inzage in het geda
ne onderzoek naar de gefaseerde 
verbouwing en uitbreiding van 
de poli. Ook verlangden zij op 

grond van de Wet Openbaarheid 
van Bestuur (WOB) toezending 
van de brief van De Nijs. 

Dat weigert de gemeente. Enk
huizen zegt dat De Nijs de ge
meente heeft laten weten dat de 
brief als 'niet verzonden' moet 
worden beschouwd. En dat de 
brief daarom geen deel meer uit
maakt van het SMC-dossier. 

Schaden 
Ook als dat niet zo was, zou de 
gemeente de brief niet openbaar 
maken, zo is Onze Zorg schrifte
lijk meegedeeld. 'De brief bevat
te voorwaardel1 die de gemeente 
ernstig zouden kunnen schaden 
indien deze nu openbaar ge
maakt zou worden', schrijft de 
gemeente, 'bovendien is het pro
ces van onderhandelingen nog 
niet afgerond'. 

"Wij begrijpen dat de gemeen
te haar onderhandelingspositie 

niet wil schaden. Het lastige is 
dat wij niet weten wat er in de 
brief staat en dus ook niet of dit 
argument van de gemeente 
klopt. Als de brief is ingetrok
ken, waarover onderhandelen 
beide partijen dan nog?", wil 
Quirijn Struik van Onze Zorg 
weten. Hij vermoedt dat De Nijs 
buiten de brief om alsnog zijn 
aanvullende eisen voor het pro
ject bij B en W heeft neergelegd. 

De vereniging betwijfelt of de 
brief van De Nijs zomaar uit het 
SMC-dossier kan worden ge
haald. "Wij overwegen dit aan 
een jurist voor te leggen. Of we 
bezwaar maken tegen de weige
ring om dit openbaar te maken, 
weet ik nog niet. Dat kost ook 
geld en tijd. Dat heeft geen zin 
als de gemeente in januari met 
een rapport komt. Wij willen wel 
eens duidelijkheid. Dat state
ment wilden we hiermee maken. 
Op 22 juli 20n hebben wij be
zwaar ingediend tegen de omge
vingsvergunning voor dit plan. 
Dat bezwaar moet nog steeds in
houdelijk behandeld worden." 
~ Stad en Streek z: Juristen: 

'Brief De Nijs behoort wel 
degelijk tot SMC-dossier' 



Juristen: 'Brief De Nijs behoort wel degelijl< tot SMC-dossier' 
Ook jurist Wiljan Loomans, openbaar kan worden gemaakt VERVOLG VAN REGIONALE VOORPAG I NA specialiseerd in WOB-procedu meer uit kán maken van het dos baarheid onttrokken zou zijn, een gemeente zich kan beroepen 

DOOR CE ES BEEMSTER EN PAUl GUTTER die eerder Vereniging Onze Zorg omdat dit de gemeente in de onres een aantal opmerkelijke sier. Maar ook dan heb je als vindt Maandag op zijn zachtst om een WOB-verzoek te weige
ENKHUIZEN - Het schrijven passages. meente een probleem, want gezegd eveneens 'wonderlijk'. ren", legt hij uit. "Maar dan moet bijstond, zegt dat de brief van De derhandelingen met De Nijs fi

Nijs nog steeds tot het SMC-dos nancieel kan schaden, is volgenswaarin de gemeente Enkhuizen "Dat de brief van De Nijs, om mag geen stukken vernietigen je als gemeente wel enigszins 
Uitzonderingsgronden Loomans klinkklare onzin: "Eraan Vereniging Onze Zorg laat dat hij ingetrokken is, geen deel die onderdeel zijn van een WOB uitleggen wat die financiè1e be sier hoort. "Zo lang de gemeente 


weten dat de brief van project meer uit zou maken van het procedure." "Dat openbaarmaking van de in langen dan zijn. In het antwoord deze brief heeft, behoort deze er valt niets te onderhandelen, 

want De Nijs heeft die brief ingeontwikkelaar De Nijs geheim SMC-dossier is flauwekul", stelt Dat het college vervolgens houd de financiële positie kan aan de vereniging Onze Zorg bij. De brief moet openbaar ter 
trokken. Ook daarom moet die blijft, bevat volgens jurist en Maandag. "Tenzij de brief 'ver stelt dat de bewuste brief van De schaden, is een van de uitzonde staan mooie volzinnen, maar inzage worden gelegd." 


Arthur Maandag ge- nietigd zou zijn en dus geen deel Nijs hoe dan ook aan de open- ringsgronden in de WOB waarop echt duidelijk wordt dat niet." Het argument dat de brief niet brief openbaar worden." 



