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Bijlage(n)
Kopie aan

Uw kenmerk

Onderwerp: Verzoek tot informatie

Geachte heer Pos,

Op 16 augustus 2018 ontving ik uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (de 
Wob). Uw verzoek heeft betrekking op de bouw van het woongebouw aan de Pim Mulierlaan. Op 7 
september ji. zond ik u een verdagingsbrief van de beslistermijn.

Wettelijk kader
Ingevolge artikel 3, eerste lid van de Wob kan eenieder een verzoek om informatie neergelegd in 
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder de 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

De Wob verplicht niet tot het vervaardigen van documenten noch tot het bewerken van gegevens tot 
overzichten. Artikel 3, vijfde lid, van de Wob bepaalt verder dat een verzoek om informatie wordt 
ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob. Een 
bestuursorgaan zal het verstrekken van de gevraagde informatie achterwege kunnen dan wel 
moeten laten wanneer zich een of meer van de in de artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde 
uitzonderingsgronden en beperkingen voordoen.

Beoordeling verzoek
Ten aanzien van de vraag in hoeverre de informatie in door uw verzochte documenten openbaar kan 
worden gemaakt, hebben wij de volgende beoordeling gemaakt.

Reeds openbare documenten
De Wet openbaarheid van bestuur heeft betrekking op het openbaar maken voor eenieder van 
bestaande documenten, die nog niet openbaar zijn gemaakt.
Uw verzoek heeft geen betrekking op het verstrekken van dergelijke documenten, aangezien de door 
u gevraagde stukken al openbaar gemaakt zijn. Uw verzoek valt daarmee niet onder de Wob. Wij 
hebben uw brief daarom aangemerkt als een verzoek om informatie.
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Inzage in verleende vergunningen
Blijkens onze gegevens is een vergunning verleend voor de bouw van een woongebouw aan de Pim 
Mulierlaan. Deze vergunning heeft het nummer 2016/03665. U kunt de verleende vergunning en de 
bijbehorende rapportages inzien bij de publiekshal van de gemeente Haarlem. Deze is gevestigd in de 
Raakspoort, Zijlvest 39, 2011 VB te Haarlem (hoek Zijlvest/Raaks).

De gemeente werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur en op 
donderdag tussen 11.00 en 20.00 uur. U kunt een afspraak maken via de website www.haarlem.nl of 
telefoonnummer 14023. Tussen 9.00 en 11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht in de publiekshal.

Afschriften van stukken
Omdat de door u bedoelde omgevingsvergunning niet aan u is verleend en u evenmin woonachtig 
bent op dit adres, kunnen er beperkingen bestaan ten aanzien van het verkrijgen van afschriften van 
de tekeningen. De mogelijkheid bestaat immers dat hierop persoonsgevoelige informatie is vermeld 
en/of hier auteursrechten op berusten. Als dat het geval is, wordt alleen inzage verstrekt, maar 
kunnen geen afschriften worden verstrekt.
Voor het verstrekken van afschriften worden kosten in rekening gebracht. Deze kunnen met behulp 
van pin worden voldaan in de publiekshal, waarna de afschriften worden verstrekt.

Als bijlage zenden wij u tevens e-mail correspondentie toe tussen de gemeente en de ontwikkelaar.
In de e-mails hebben wij gegevens onleesbaar gemaakt waarvan openbaarmaking inbreuk maakt op 
de persoonlijke levenssfeer en privacy. Het betreft zowel persoonsgegevens (NAW) als gegevens 
waaruit de identiteit van natuurlijke personen kan worden herleid zoals (mobiele) telefoonnummers, 
e-mailadressen etc. Het onleesbaar maken is gebaseerd op de uitzonderingsbepalingen in artikel 10 
lid 2 sub e en sub g van de Wob.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,
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Rechtsbescherming
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken door binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een 
brief te schrijven aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. 
In deze brief dient u het volgende duidelijk te vermelden:
• Uw naam en adres
• De verzenddatum van de brief
• Een omschrijving van het genomen besluit
• De redenen van uw bezwaar
• Uw handtekening

Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop "bezwaar".

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.
Wel kunt u in afwachting van behandeling van uw bezwaarschrift om een voorlopige voorziening, 
bijvoorbeeld in de vorm van schorsing, verzoeken. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u 
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, Sector bestuursrecht, postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Dit verzoek moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift en kan alleen 
gedaan worden als u ook een bezwaarschrift hebt ingediend.
Voor het behandelen van een dergelijk verzoek zijn griffierechten verschuldigd.
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