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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Opleggen geheimhouding beantwoording vraag Jouw Haarlem over vertrouwelijke locaties voor woningbouw 

 

Nummer 2019/345079 

Portefeuillehouder Meijs, M.-Th. 

Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 

Afdeling ECDW 

Auteur Hillege, P.T.H. 

Telefoonnummer 0235115038 

Email phillege@haarlem.nl 

Kernboodschap  Raadslid de heer M. Aynan heeft naar aanleiding van het collegebesluit over de 

regionale afstemming van woningbouwlocaties in het kader van de Provinciaal 

Ruimtelijke Verordening voor de regio Zuid-Kennemerland/IJmond gevraagd om 

een overzicht van de lijst van woningbouwlocaties die als vertrouwelijk zijn 

aangemerkt. Omdat het om vertrouwelijke informatie gaat wordt geheimhouding 

opgelegd.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Regionale afspraken woningbouwlocaties in het kader van de Provinciaal 

Ruimtelijke Verordening (2019/259929) in de collegevergadering van 16 

april 2019 

 

Besluit College  

d.d. 7 mei 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Op de beantwoording aan raadslid Aynan geheimhouding op te leggen op 

grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet, vanwege het 

voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 

wel van derden, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g 

van de Wet openbaarheid van bestuur.  

2. De geheimhouding van iedere locatie te laten vervallen op het moment 

dat de locatie wordt gepubliceerd op www.plancapaciteit.nl.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/16-april/10:00/Regionale-afspraken-woningbouwlocaties-Zuid-Kennemerland-IJmond-in-het-kader-van-de-Provinciaal-Ruimtelijke-Verordening-PRV
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/16-april/10:00/Regionale-afspraken-woningbouwlocaties-Zuid-Kennemerland-IJmond-in-het-kader-van-de-Provinciaal-Ruimtelijke-Verordening-PRV
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/16-april/10:00/Regionale-afspraken-woningbouwlocaties-Zuid-Kennemerland-IJmond-in-het-kader-van-de-Provinciaal-Ruimtelijke-Verordening-PRV
http://www.plancapaciteit.nl/
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1. Inleiding  

Het raadslid de heer Aynan heeft gevraagd om het overzicht te krijgen van woningbouwlocaties die 

nog een vertrouwelijk karakter hebben. Aanleiding vormt het collegebesluit van 16 april waarin 

conform de vereisten uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening de lijst van mogelijke 

woningbouwlocaties in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond is vastgesteld. Een aantal mogelijke 

woningbouwlocaties heeft een vertrouwelijk karakter om te voorkomen dat de grond door partijen 

wordt aangekocht als speculatieobject of om maatschappelijke onrust te voorkomen. Om het 

vertrouwelijke karakter te behouden wordt met dit besluit geheimhouding opgelegd.   
 
2. Besluitpunten college  

Het college besluit om:  

1. Op de beantwoording aan raadslid Aynan geheimhouding op te leggen op grond van artikel 

86, tweede lid van de Gemeentewet, vanwege het voorkomen van onevenredige 

bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 

rechtspersonen dan wel van derden, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g 

van de Wet openbaarheid van bestuur.  

2. De geheimhouding van iedere locatie te laten vervallen op het moment dat de locatie wordt 

gepubliceerd op www.plancapaciteit.nl.  
 
3. Beoogd resultaat  

De door het raadslid gevraagde informatie te verstrekken zonder betrokken rechtspersonen 

onevenredig te bevoor- of benadelen.  

 
4. Argumenten  

Dit besluit is de beste manier om het beoogde resultaat te bereiken  

Opleggen van geheimhouding is noodzakelijk om belangen van partijen te beschermen. Op grond van 

artikel 86 van de Gemeentewet kan het college geheimhouding op een stuk opleggen, als zich één 

van de belangen bedoeld in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur voordoet. In dit geval 

raakt het openbaar maken van de lijst van woningbouwlocaties de bij deze aangelegenheid 

betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen op een onevenredige manier.   

 

5. Risico’s en kanttekeningen  

Niet van toepassing.  

 

6. Geheime bijlagen  

Bijlage 1. Overzicht van vertrouwelijke woningbouwlocaties in Haarlem.  

 

 

http://www.plancapaciteit.nl/

