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Toelichting besluit 
   
   

Advies Besluiten om deels tegemoet te komen aan het Wob-verzoek van 
NRC om informatie te verstrekken over het door Nuance door 
Training en Advies (NTA) verrichte onderzoek naar de 
islamitische infrastructuur in de gemeenten Huizen, Gooise 
Meren en Hilversum:  

  De documenten met de nummers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47 en 49 
worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.  

  Document nummers: 10, 23 en 24 worden geheel 
openbaar gemaakt.  

  De documenten met de nummers: 16, 17, 19, 35, 41, 43, 
44 en 48 worden in het geheel niet openbaar gemaakt. 

  Instemmen met de mededeling aan de commissie ABM 
over het besluit aangaande het Wob-verzoek. 

   
   

Gewijzigd besloten  



   
   

Aanleiding Bij brief van 29 oktober 2021, ontvangen 2 november 2021, heeft 
NRC met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur 
(hierna: Wob) informatie verzocht over een door NTA verricht 
onderzoek naar de islamitische infrastructuur in onze gemeente.  
 
  

   
   

Kaders Het verzoek is ingediend met een beroep op de Wob. Per 1 mei 
2022 is de Wob vervallen en geldt de Wet open overheid (Woo). 
Bij de besluitvorming is dus uitgegaan van de Woo.  
 
  

   
   

Doel/beoogd effect De gemeentelijke bestuursorganen zijn zo transparant mogelijk 
over de uitvoering van hun taken / bevoegdheden. Door een 
zorgvuldige afweging te maken tussen het belang van 
openbaarheid en de in de Wob/Woo benoemde belangen is 
beoogd zo veel informatie als mogelijk aan de verzoeker te 
verstrekken.  
  

   
   

Argumenten NRC heeft verzocht om kopieën van alle documenten of 
correspondentie die bij of onder onze organisatie berusten die 
betrekking hebben op het onderzoek naar de islamitische 
infrastructuur, ook wel krachtenveldanalyse genoemd, uitgevoerd 
door NTA.  
 
Op basis van dit verzoek zijn in totaal 49 documenten 
aangetroffen. Per document is (vaak op passage-niveau) 
beoordeeld of het document (gedeeltelijk) openbaar gemaakt kan 
worden of niet. Al deze documenten en de beoordeling over de 
openbaarmaking zijn opgenomen in een inventarislijst welke te 
vinden is in bijlage 2.  
 
Absolute en relatieve weigeringsgronden  
De Woo bepaalt dat er absolute en relatieve weigeringsronden 
zijn die ertoe kunnen leiden dat bepaalde documenten niet of niet 
in zijn geheel openbaar gemaakt dienen te worden.  
 
Bij absolute weigeringsgronden hoeft het belang van de 
informatieverschaffing niet te worden afgewogen tegen het 
belang van het niet verschaffen van de informatie. Het 
verstrekken van informatie blijft achterwege op (één van) de 
hieronder genoemde gronden, voor zover dit:  

1. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 

2. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 



3. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke 
personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid 
zijn meegedeeld; 

4. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 
3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet 
Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de 
betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor 
de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze 
persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene 
openbaar zijn gemaakt; 

 
Bij relatieve weigeringsgronden vindt een afweging plaats tussen 
het publieke belang van het verstrekken van informatie en het te 
beschermen bijzondere belang. Het verstrekken van informatie 
blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt 
tegen (één van) de hieronder genoemde belangen:  

1. de betrekkingen van Nederland met andere landen en 
staten en met internationale organisaties; 

2. de economische of financiële belangen van de Staat, 
andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in 
geval van milieu-informatie slechts voor zover de 
informatie betrekking heeft op handelingen met een 
vertrouwelijk karakter; 

3. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

4. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

5. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

6. de bescherming van andere dan in het eerste lid, 
onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en 
fabricagegegevensgegevens; 

7. de bescherming van het milieu waarop deze informatie 
betrekking heeft; 

8. de beveiliging van personen en bedrijven en het 
voorkomen van sabotage; 

9. het goed functioneren van de Staat, andere 
publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen. 

 
Informatie vallende buiten bereik Woo  
Bij de interne zoekslag naar de verzochte informatie zijn ook 
documenten naar voren gekomen die niet of niet volledig 
betrekking hebben op de verzochte informatie. Te denken valt 
aan documenten waarin de zoekterm “krachtenveldanalyse” 
voorkomt, maar waarbij de tekst niet of slechts gedeeltelijk gaat 
over het door NTA verrichte onderzoek naar de islamitische 
infrastructuur in de gemeenten Huizen, Hilversum en Gooise 
Meren. Als er informatie in documenten staat die niet betrekking 
heeft op de verzochte informatie worden deze documenten niet 
of gedeeltelijk openbaar gemaakt.  



 
Toelichting op weigeringsgronden  
Er zijn acht documenten die in het geheel niet openbaar gemaakt 
worden.  

  Twee van deze documenten (document 17 en 16) 
betreffen de gevraagde krachtenveldanalyse en de 
samenvatting daarvan. Deze documenten worden 
samengevat om de volgende reden niet verstrekt: bij de 
opdrachtverstrekking is vanuit het belang van 
bronbescherming overeengekomen dat de anonimiteit 
van respondenten zou worden geborgd en dat de inhoud 
van de analyse geheim zou blijven. Op die manier 
konden respondenten in alle vrijheid hun medewerking 
verlenen aan de analyse. Het is van belang dat 
respondenten erop kunnen blijven vertrouwen dat de 
geheimhouding van de krachten-veldanalyse en hun 
anonimiteit geborgd blijven. Daarnaast zou 
openbaarmaking ertoe kunnen leiden dat de veiligheid 
van respondenten en de onderzoekers in het geding 
komt omdat uit de informatie in het rapport de identiteit 
van de respondenten achterhaald zou kunnen worden. 
Ter bescherming van de veiligheid en de persoonlijke 
levenssfeer en onevenredige benadeling van deze 
personen dient de informatie niet openbaar te worden 
gemaakt; 

  Twee documenten worden niet verstrekt omdat er 
sprake is van persoonlijke beleidsopvattingen in 
documenten die zijn opgesteld voor intern beraad. Het 
gaat om document 19: concept versie van de 
eindrapportage versterkingsgelden 2018 en document 
48: verslag overleg radicalisering; 

  Drie documenten vallen niet binnen de reikwijdte van het 
verzoek, namelijk documenten 41, 43 en 44 behorend bij 
document 39: mail overleg radicalisering en 
versterkingsgelden;  

  Tot slot is er één document (35) dat reeds openbaar 
gemaakt was. De Woo is niet van toepassing op 
openbare documenten. 

 
Bij de overige documenten heeft ook een afweging 
plaatsgevonden over het wel of niet openbaar maken. Volledige 
openbaarheid wordt bij bepaalde documenten geweigerd omdat:  

  er sprake is van informatie die als vertrouwelijke bedrijfs- 
en fabricagegegevens beschouwd moet worden. Het 
gaat hier om de vertrouwelijke bedrijfs- en 
fabricagegegevens van NTA; 

  de eerbiediging persoonlijke levenssfeer in het gedrang 
komt; 

  persoonsgegevens beschermd dienen te worden; 
  er sprake is van intern beraad; 
  bepaalde informatie in het document buiten de reikwijdte 

van het verzoek valt.  
  



Proces  
Het Wob-verzoek is binnengekomen op 29 oktober 2021. 
Doordat er sprake is geweest van personele wijzigingen binnen 
team Openbare Orde en integrale Veiligheid en omdat er 
zienswijzen zijn gevraagd aan het NCTV en NTA  heeft het 
langer dan gebruikelijk geduurd om tot dit besluit te komen. 
Bovendien moest door het tijdsverloop inmiddels ook rekening 
gehouden worden met de inwerkingtreding van de Woo die deels 
nieuwe weigeringsgronden kent in artikel 5.1.  
 
Besluit burgemeester en college en B&W  
Dit besluit wordt genomen door zowel de burgemeester als het 
College van burgemeester en wethouders. De reden hiervoor is 
dat de burgemeester de enige bestuurder is die de beschikking 
heeft over het integrale rapport (de krachtenveldanalyse) 
alsmede de samenvatting daarvan. Het College besluit 
gezamenlijk over alle overige documenten.  
  

   
   

Kanttekeningen Niet van toepassing 

   
   

Alternatieven Er zijn twee mogelijke alternatieven:  

  Besluiten alle documenten openbaar te maken;  
  Besluiten meer documenten gedeeltelijk of geheel niet 

openbaar te maken. 

Beide alternatieven zijn niet opportuun. Er heeft een nauwkeurige 
weging plaatsgevonden ten aanzien van alle bij de gemeente 
Huizen beschikbare documenten aangaande de 
krachtenveldanalyse. Aan de hand van de Woo en met 
inachtneming van de zienswijzen van de NTA en het NCTV heeft 
een zorgvuldige afweging plaatsgevonden waarbij het belang van 
openbaarheid van de stukken is afgewogen tegen de belangen 
benoemd in de Woo.  
 
  

   
   

Financiën Niet van toepassing 

   
   

Participatie Niet van toepassing 

   
   

Communicatie Het collegebesluit en -advies worden actief openbaar gemaakt 



middels een mededeling aan de gemeenteraad. Vooraf zijn 
belanghebbenden (de moskeebesturen en de burgemeesters van 
de gemeente Hilversum en Gooise Meren) op de hoogte 
gebracht van dit besluit (exclusief de bijlagen).  
  

   
   

Uitvoering en evaluatie Gelet op de zienswijze wordt artikel 4.4 lid 5 Woo toegepast: de 
bijlagen worden eerst na 2 weken openbaar gemaakt, dan wel 
nadat op een verzoek tot voorlopige voorziening is beslist.   
  

   
   

Geheimhouding Het collegebesluit en -advies zijn openbaar vanaf het moment dat 
NRC en belanghebbenden (de moskeebesturen en de 
burgemeesters van de gemeente Hilversum en Gooise Meren) 
op de hoogte zijn gebracht van het besluit. De bijlagen bij de 
Woo beschikking worden eerst na twee weken feitelijk openbaar 
of zoveel later als is beslist op een verzoek voorlopige 
voorziening.   
  

   
   

Mede geadviseerd door H. Versteeg, R. van Zuiden  
  

   
   

Bijlagen 1. De concept beschikking n.a.v. het Wobverzoek; 
2. De bijbehorende Inventarislijst; 
3. Mededeling gemeenteraad. 
4. Het Wob-verzoek. 
5. Bijlage bij Woo-beschikking (nog niet openbaar) 


