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Kopie aan Juridische Zaken

Onderwerp: uw WOB-verzoek inzake straatstenen en verzoek tot opheffing geheimhouding 

Geachte heer Mooijekind,,

Op 6 februari 2019 ontvingen wij uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (de 
Wob). Uw verzoek had betrekking op: Straatstenen Floraplein

Overweging opheffing geheimhouding
Op twee documenten rust geheimhouding op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet 
juncto artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wob ter bescherming van de 
economische en financiële belangen van de gemeente en ter voorkoming van onevenredige 
benadeling van de bij de documenten betrokken partijen.
De Raad van State heeft op 23 november 2016 geoordeeld dat de indiener van een verzoek om 
openbaarmaking van documenten waarvan geheimhouding is opgelegd, als belanghebbende in deze 
zin moet worden aangemerkt. Volgens de Raad van State moet een verzoek om openbaarmaking van 
documenten waarvan geheimhouding is opgelegd, in alle gevallen ook worden opgevat als een 
verzoek om opheffing van die geheimhouding.

Recent, op 18 april 2019, heeft de gemeenteraad uw verzoek om opheffing van de geheimhouding 
op de twee betreffende documenten (zie bijlage raadsbesluit d.d. 18 april 2019 ) afgewezen. De 
belangen die noodzaken tot het opleggen van geheimhouding gelden nog onverkort.

Nu op de twee documenten geheimhouding ingevolge de Gemeentewet volledig blijft rusten, stellen 
wij vast dat de Gemeentewet daarmee uitputtend de status heeft geregeld en om die reden de Wob 
niet van toepassing is op deze documenten.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,
Nampn<; ripzpn
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Tegen de afwijzing van het verzoek om opheffing van de geheimhouding d.d. 18 april 2019 kunt u 
binnen zes weken in bezwaar gaan bij de gemeenteraad van de gemeente Haarlem, postbus 511, 
2002 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".
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