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Bezwaar gemeentelijk besluit
Persoonsgegevens

Voornaam
Geslachtsnaam
Geslacht
Geboortedatum

Mooijekind
Man

Uw persoonsgegevens komen uit de basisregistratie personen. Zijn de bovenstaande persoonsgegevens niet correct? Stop dan uw 
aanvraag en neem contact met ons op.

Dit bezwaar heeft betrekking op een Overig besluit 
Wilt u bezwaar maken tegen een Nee
parkeerboete, leges of Gemeentelijke 
belastingen?

Gegevens besluit
Tegen welk besluit maakt u bezwaar? 
Bijlage(n)
Welke afdeling heeft het besluit 
genomen?
Wat is het kenmerk van het besluit? 
Op welke datum is het besluit 
genomen?
Wat is het onderwerp van het 
besluit?

Uw besluit met kenmerk PCM/2019/106947 
190404 Wob besluit straatstenen Floraplein.pdf 
Project- en contractmanagement

PCM/2019/106947 
4-4-2019

Uw wob verzoek inzake straatstenen

Bezwaar
Datum waarop u het bezwaarschrift 
indient
Waarom bent u het niet eens met het 
besluit?

Wilt u gehoord worden over het 
bezwaar?

10-05-2019

Geachte leden van het college van burgemeester en wethouders, Met verwijzing naar de 
genoemde argumenten in mijn Wob-verzoek, maak ik bezwaar tegen uw besluit met 
kenmerk PCM/2019/106947. U past de weigergronden op de verkeerde wijze toe. Mijns 
inziens houd uw redenering geen stand bij de bestuursrechter. Ik verzoek daarom de 
adviescommissie voor bezwaarzaken eerst een oordeel te geven over de onderbouwing en 
toepassing van de door u genoemde weigergronden. Daarbij neem ik in aanmerking dat 
burgers hun overheid moeten kunnen controleren. Dit recht wordt door ‘De Afdeling' (van 
de Raad van State) telkenmale erkend en dient het algemeen belang. Openbaarheid dient 
daarom te prevaleren boven de in deze zaak aangehaalde bescherming van financiële en 
bedrijfsgegevens. Over het 'ongewenst inzicht geven in de financiële positie van de 
betrokken externe partij’ het volgende: U doet voorkomen alsof er een wob-verzoek is 
gedaan naar de balans en resultatenrekening van het bedrijf Heijmans. Dat is niet het 
geval. Het gaat om één afgebakend project gespecificeerd op de handel met 'gesloten 
beurzen' van een partij straatstenen. Uit jurisprudentie blijkt telkenmale dat ‘De Afdeling’ 
(van de Raad van State) vindt dat burgers verregaande rechten hebben om te weten en te 
controleren wat er met hun belastinggeld gebeurd, -wordt herhaald en vervolgd in bijlage- 
Ja, ik wil mijn bezwaar graag op een hoorzitting toelichten

Bijlagen
Bijlage(n)

Telefoon en e-mail
Uw telefoonnummer

Bezwaar Florapark.pdf
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Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. * [Xl
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Geachte leden van het college van burgemeester en wethouders,

Met verwijzing naar de genoemde argumenten in mijn Wob-verzoek, maak ik bezwaar tegen uw 
besluit met kenmerk PCM/2019/106947.

U past de weigergronden op de verkeerde wijze toe. Mijns inziens houd uw redenering geen stand 
bij de bestuursrechter. Ik verzoek daarom de adviescommissie voor bezwaarzaken eerst een 
oordeel te geven over de onderbouwing en toepassing van de door u genoemde weigergronden.

Daarbij neem ik in aanmerking dat burgers hun overheid moeten kunnen controleren. Dit recht 
wordt door ‘De Afdeling’ (van de Raad van State) telkenmale erkend en dient het algemeen 
belang. Openbaarheid dient daarom te prevaleren boven de in deze zaak aangehaalde 
bescherming van financiële en bedrijfsgegevens.

Over het ‘ongewenst inzicht geven in de financiële positie van de betrokken externe partij’ het 
volgende: U doet voorkomen alsof er een wob-verzoek is gedaan naar de balans en 
resultatenrekening van het bedrijf Heijmans. Dat is niet het geval. Het gaat om één afgebakend 
project gespecificeerd op de handel met ‘gesloten beurzen’ van een partij straatstenen.

Uit jurisprudentie blijkt telkenmale dat ‘De Afdeling’ (van de Raad van State) vindt dat burgers 
verregaande rechten hebben om te weten en te controleren wat er met hun belastinggeld 
gebeurd. Bij het project Florapark heeft de gemeente het bezit van burgers uitgeruild in een 
transactie met Heijmans. Reden genoeg om openheid van zaken te geven.

In dit kader wijs ik u ook op een eerder advies van uw eigen juridisch controller. In een kwestie 
met de aannemer van (het natuursteen op) het Stationsplein stelde zij het volgende:

“In zijn algemeenheid geldt dat een derde partij die met de overheid zaken doet zich ervan bewust 
is of moet zijn dat deze zaken zich in de openbaarheid afspelen, dan wel in de openbaarheid gaan 
afspelen.”

“... heeft als professioneel bedrijf te beseffen dat in de zaken die hij met de gemeente doet, de 
openbaarheid vergt dat bepaalde zaken naar buiten komen.”

Het is hoogst ongebruikelijk om bedragen niet te publiceren nadat de handtekening is gezet en de 
onderhandelingen zijn afgerond. U kiest daar wel voor, maar gebruikt argumenten die juridische 
van tafel worden geveegd. U creëert daardoor extra werklast voor uw organisatie, de 
adviescommissie voor bezwaarschriften en mogelijk ook de rechterlijke macht.

Uw stand punt is vooral onbegrijpelijk omdat u het voor burgers onmogelijk maakt ‘de overheid’ te 
controleren. Graag hoor ik van u hoe burgercontrole mogelijk is wanneer alle bedragen worden 
weggelakt.

In het Wob-besluit geeft u aan twee documenten niet te willen verstrekken omdat die geheim zijn 
verklaard. Het (indirecte) verzoek om de geheimhouding op te heffen wijst u af. U heeft daarbij 
nagelaten te onderbouwen waarom u meent dat de genoemde weigergronden hier van toepassing 
zijn. Waarom legt het algemeen belang van openbaarheid het af tegen de (mogelijke) belangen 
van Heijmans? En hoe wordt de onderhandelingspositie van de gemeente geschaad wanneer 
duidelijk wordt welke transactie er plaats heeft gevonden.

U heeft de raad geadviseerd om de geheimhouding in stand te laten. Ik verzoek u mijn 
bezwaarschrift te delen met diezelfde raad zodat zij ook kennis kunnen nemen van mijn 
argumenten.

Tot slot nog enkele opmerkingen over de documenten:

In de e-mail van 3 december 2018 wordt verwezen naar de agenda en verslag van 
bouwvergaderingen. Deze documenten zijn niet als bijlage verstrekt.



In de e-mail van 4 december 2018 wordt verwezen naar: 180420 Afwijing bijleveren Waalformaten 
en afvoeren rijnformaten, Floraplein.pdf en 180109 Uit inschrijvingsstaat Heijmans, Floraplein.pdf. 
Deze bijlagen zijn niet toegevoegd aan de betreffende e-mail.

In de e-mails van 8 maart 2018 wordt verwezen naar een foto in de bijlage. Deze bijlage is niet 
verstrekt.

Voor zover het de reikwijdte van mijn verzoek raakt, zou ik alle verslagen en agenda’s 
geopenbaard zien.

Voor alle e-mails geldt: graag alles na de van (alle) e-mailadres(sen) laten staan zodat is te zien 
welke organisatie naar welke organisatie mailt. In het verlengde hiervan moeten algemene e- 
mailadressen (zonder persoonsnaam) ongemoeid blijven aangezien het geen inbreuk kan zijn op 
de persoonlijke levenssfeer.

Met vriendelijke groet, 

Ralph Mooijekind



R. Mooijekind Ons kenmerk PCM/2019/106947
Datum 4 april 2019

Afdeling Project- en contractmanagement 
Contact W. Hengst 

Telefoon 14023
E-mail projecten(S>haarlem.nl 

BijTage(n) Inventarisatielijsten documenten 
Kopie aan Juridische zaken

Onderwerp: Uw Wob verzoek inzake straatstenen

Geachte heer Mooijekind,

Op 6 februari 2019 ontving ik uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (de Wob). 
Uw verzoek heeft betrekking op: Straatstenen Floraplein

Wettelijk kader
Ingevolge artikel 3, eerste lid van de Wob kan een ieder 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.

Indien het verzoek betrekking heeft op gegevens in documenten die berusten bij een ander 
bestuursorgaan dan dat waarbij het verzoek is ingediend, wordt op grond van artikel 4 Wob de 
verzoeker zo nodig naar dat orgaan verwezen.
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 
één of meer van de in de artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden en 
beperkingen voordoen.

Zienswijzen
Het Wob-verzoek heeft betrekking op verkoopprocessen tussen de gemeente en een externe partij 
(Heijmans B.V.). Openbaarmaking van deze documenten raakt direct de belangen van de deze derde- 
belanghebbende. In dergelijk gevallen zijn wij verplicht om deze derde-belanghebbende in de 
gelegenheid te stellen zienswijze kenbaar te maken voordat wij tot openbaarmaking besluiten.
Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij Heijmans in de gelegenheid 
gesteld te reageren op het Wob-verzoek.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 
Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Kenmerk: PCM/2019/106947
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl
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De derde-belanghebbende heeft schriftelijk aangegeven bedenkingen te hebben bij openbaar
making. De derde-belanghebbende voert aan dat er in documenten bedrijfsgevoelige informatie 
staat in de zin van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob (zie inventarislijst). Het 
betreft onder andere financiële en bedrijfsgevoelige gegevens. Passages die zien op bedragen die 
verband houden met de in-en verkoop van klinkers c.q. straatstenen (waaronder ook de door 
Heijmans gehanteerde eenmalige kosten en opslagpercentages/-bedragen) dienen onleesbaar 
gemaakt te worden. De zienswijze van de derde-belanghebbende hebben wij meegenomen in onze 
belangenafweging en wij zijn tot het oordeel gekomen dat zij moet worden gevolgd.

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn 45 documenten aangetroffen. De documenten zijn opgenomen in een 
inventarisatielijst die deel uitmaakt van dit besluit. De inventarisatielijst treft u als bijlage aan bij dit 
besluit.

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.

Gedeeltelijk openbaar
Op grond van de Wob besluiten wij de documenten 1 t/m 33 gedeeltelijk openbaar te maken. De 
documenten bevatten persoonsgegevens van ambtenaren en belanghebbenden. Om herleidbaarheid 
van deze personen te voorkomen zijn in de documenten, voor zover van toepassing, de 
persoonsgegevens onleesbaar gemaakt op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de 
Wob. Zo wordt voorkomen dat personen in hun persoonlijke levenssfeer worden geschaad, namelijk 
door het gebruik van deze informatie op het internet, voor het plegen van fraude, in artikelen of 
door de namen te gebruiken om contact te zoeken in de privésfeer.

Concurrentiegevoelige informatie zoals bedrijfsprocessen en tarieven vallen onder de 
uitzonderingsgronden van artikel 10, eerste lid aanhef en onder c van de Wob en artikel 10, tweede 
lid, aanhef en onder g, van de Wob. Nu er bij openbaarmaking sprake is c.q. kan zijn van 
onevenredige benadeling van de gemeente en betreffende derde belanghebbende in hun 
onderhandelingspositie en/of concurrentiepositie of sprake kan zijn van gevoelige informatie die 
inzicht kan geven in de bedrijfsvoering, hebben wij besloten deze informatie niet openbaar te maken. 
De financiële gegevens in de documenten zijn onleesbaar gemaakt om te voorkomen dat deze een 
ongewenst inzicht geven in de financiële situatie van de betrokken externe partij. Derhalve weegt het 
belang van openbaarmaking voor informatie minder zwaar dan de onevenredige benadeling voor de 
betrokken externe partij.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. Kenmerk: PCM/2019/106947
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl
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Geheimhouding
Wij besluiten u geen informatie te verstrekken over financiële gegevens uit twee documenten over 
straatstenen bij het Floraplein. Wij doen dit omdat op de betreffende documenten geheimhouding 
is opgelegd op grond van artikel 25 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 overeenkomst betrokken 
partijen of derden. Vaste rechtspraak is dat de geheimhoudingsbepalingen uit de Gemeentewet voor 
die documenten een uitputtende openbaarheidsregime vestigen, waardoor de Wob buiten 
toepassing blijft.

Wij vatten uw verzoek teven op als een verzoek om de geheimhouding op de betreffende 
documenten op te heffen. Wij hebben uw verzoek om de geheimhouding op te heffen aan de 
gemeenteraad voorgelegd. Omdat wij van mening zijn dat de gronden van de oplegging van de 
geheimhouding nog steeds van kracht zijn, hebben wij de raad voorgesteld uw verzoek af te wijzen.
U krijgt te zijner tijd nader bericht.

Verstrekkingsvorm
De in dit besluit openbaar te maken documenten worden digitaal verstrekt door toezending aan uw 
email adres r.mooijekind@xs4all.nl

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,
Namens dezen,

Afdelingsmanager Project en Contractmanagement

Bijlage:
■ Inventarisatielijst
■ Documenten (alleen per mail)

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. Kenmerk: PCM/2019/106947
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl
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Rechtsbescherming
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken door binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een 
briefte 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.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. Kenmerk: PCM/2019/106947
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl
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