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De raad heeft in de Privacynota (2017) de volgende lijn vastgesteld met betrekking tot al dan 
niet publiceren van de namen van mensen die in het kader van inspraak of participatie hun 
zienswijze of mening inbrengen: 

‘Bij de publicatie van zienswijzen wordt als beleidslijn gekozen om ten behoeve van het 
besluitvormingsproces de namen van diegenen die een zienswijze ingediend hebben wel 
bekend te maken en te publiceren op internet. Uit het antwoord van de minister van 
binnenlandse zaken op kamervragen over deze kwestie blijkt dat “het aankomt op een 
afweging van belangen door gemeenten in het specifieke geval”. Daarom wordt op het 
zienswijzeformulier vermeld dat in principe de namen worden gepubliceerd maar dat de 
indiener het kan aangegeven als hij of zij het daar niet mee eens is. Dan wordt voor die 
individuele zienswijze expliciet een afweging gemaakt of de naam wel of niet wordt 
gepubliceerd. De post- en mailadressen worden niet vermeld.’ 
 
Praktische werkinstructie 

1. Daar waar je aankondigt dat mensen een zienswijze kunnen indienen of een bijdrage 
in een participatietraject en op eventuele formulieren voor zienswijzen melden we 
de volgende tekst: 
“Beantwoording van de zienswijzen/participatiebijdragen wordt als onderdeel van 
het besluit gepubliceerd op internet, inclusief de namen van de indieners. Mocht u 
bezwaar hebben tegen het publiceren van uw naam dan kunt u dit vermelden bij het 
indienen van de zienswijze of reactie.” 

2. In het stuk dat online wordt gepubliceerd worden de namen van de indieners van 
zienswijzen gezet met uitzondering van de namen van degenen die daar bezwaar 
tegen hebben.  
Praktisch gesproken in de vorm van een lijst met de namen die bij de nummers in de 
nota horen, bijlage bij het  stuk. 

3. Daarnaast komt er een versie uitsluitend voor de raadsleden, waarin alle gegevens 
van de indieners staan  
Praktisch gesproken: een tweede lijst met namen, post- en mailadressen die bij de 
nummers horen, ook een bijlage bij het stuk. Zet hier duidelijk boven: “Let op: dit stuk 
niet publiceren, is alleen bestemd voor de raadsleden” 

NB: Voor de griffie/commissiesecretaris is het van belang om het onderscheid tussen 
beide lijsten in de titels in Verseon te kunnen zien. Daarom in de titel van de NAW/e-
maillijst t.b.v. raadsleden in Verseon vermelden: NIET PUBLICEREN: ALLEEN BESTEMD 
VOOR RAADSLEDEN. 

 
Tekst voor bijvoorbeeld bewonersbrieven ten aanzien van inzage en privacy 
 



Standaardtekst bij inspraakperiode VO 
Het voorlopig ontwerp (VO) voor <project> is door het college van burgemeester en 
wethouders vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt van <datum> tot en met 
<datum>. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze op het VO indienen via 
<stadsdeel>@haarlem.nl o.v.v. zienswijze <project> of per post via Postbus 511, 2003 PB 
Haarlem t.a.v. Afdeling GOB, <procesmanager>, onderwerp: zienswijze <project>. 
  
Beantwoording van de zienswijzen wordt als onderdeel van het besluit gepubliceerd op 
internet, inclusief de namen van de indieners. Mocht u bezwaar hebben tegen het 
publiceren van uw naam dan kunt u dit vermelden bij het indienen van de zienswijze. 
  
Het VO ligt ook ter inzage in de publiekshal aan de Zijlvest 39 . De openingstijden zijn 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 
uur kunt u zonder afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt u het VO inzien op afspraak. U 
kunt eenvoudig een afspraak maken door te bellen naar 14 023. 
  
<Eventueel informatie over een inspraak-/bewoners-/inloopavond om het VO toe te lichten 
en vragen van belanghebbenden te beantwoorden: wanneer, waar, waarom, voor wie> 


