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Raadsvragen over de vertrouwelijke juridische scan tav de LRN. 

1. Wat is voor het college de afweging geweest om deze scan niet openbaar te 
maken? 
Antwoord:  Wij hebben in het raadsvoorstel en -besluit voor de 
bekrachtiging van de geheimhouding alsook in oplegnotitie bij de bijlage die 
ter inzage ligt bij de griffie  reeds aangegeven dat wij deze juridische 
quickscan met een beroep op artikel 10 van de Wet openbaarheid van 
bestuur niet openbaar maken om de financiële en economische belangen 
van de gemeente te beschermen.  
 

2. Wat voor schade denkt het college dat de gemeente Leiderdorp bij 
openbaar maken van de scan zal leiden? 
Antwoord:  Wij verwachten  dat openbaarmaking verregaande financiële en 
economische gevolgen voor de gemeente Leiderdorp kan hebben.  
 

3. Wat is de vraagstelling aan het (juridisch) bureau geweest? 
Antwoord: De vraagstelling staat vermeld in de juridische scan onder het 
kopje voorgelegde adviesvraag. De vraag die aan het bureau is gesteld is 
beknopt advies uit te brengen over de vraag of de gemeente Leiden zich 



erop kan beroepen dat op het relevante tracédeel (= Oude Spoorbaan)een 
maximumsnelheid van 70 km/u zal moeten gelden.  
 

4. Waarom heeft het college slechts een beperkt aantal documenten uit het 
dossier LRN ter beschikking gesteld bij de opdracht aan het (juridisch) 
bureau? De indruk bestaat dat door relevante stukken niet bij te voegen het 
college aangestuurd heeft op een voor hen wenselijke uitkomst, namelijk dat 
de gemeente Leiderdorp niet te overziene (financiële) problemen over zich 
afroept. 
Antwoord: De stukken die wij toegestuurd hebben en  genoemd zijn in het 
advies zijn de voor het college relevante stukken.   
 

5. Wat zijn de zwaarwegende redenen om het beroep op de WOB af te wijzen? 
Antwoord: Het verzoek is afgewezen vanwege de financiële en economische 
belangen van de gemeente Leiderdorp, dus onder verwijzing naar artikel 10, 
tweede lid, sub b van Wet openbaarheid bestuur. Wij vinden deze belangen 
zwaarder wegen dan het belang van openbaarmaking van het document. 


