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Geacht college,

Tot mij wende zich cliënt,

eigenaar van de panden aan

en

in Voorburg, met het verzoek zijn belangen te behartigen inzake onderstaande verzoeken te weten

een handhavingsverzoek en een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna :
Wob-verzoek).
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Verzoek om informatfü op grond van de Wet openbaarheíd van bestuur
Namens cliënt verzoek ik u tevens mij alle correspondentie, (ver)koopovereenkomsten en
(omgevingsrecht)besluiten inclusief handhavingsbesluiten van de afgelopen 10 jaar betreffende de
panden en bijhorende erven/tuinen aan
en
,
en
binnen vier weken na verzending van dit verzoek toe te zenden.

Ik verzoek u alle correspondentie aangaande bovenstaande verzoeken aan mij te richten.

Hoogachtend,
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Bijlagen
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14 070
Bezwaarclausule
Wob-verzoek inzake Parkweg
Geachte

,

Op 9 april 2018 heeft u een verzoek tot openbaarmaking van documenten ingediend.
Het verzoek is gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek
gaat over de bestuurlijke aangelegenheid met betrekking tot het gebruik van het
binnenterrein achter de woning in Voorburg.
Belanghebbenden
Voordat wij op dit verzoek beslissen stellen wij de hierbij betrokken belanghebbenden
(de eigenaar en gebruiker van het binnenterrein) in de gelegenheid hun zienswijze
met betrekking tot die openbaarmaking kenbaar te maken. Dit hebben wij met brieven
van 1 mei 2018 gedaan. Op die datum hebben wij u hiervan in kennis gesteld en de
beslistermijn van uw verzoek opgeschort.
Inmiddels hebben wij een zienswijze van belanghebbenden ontvangen, dan wel is de
termijn voor het indienen daarvan verstreken. In verband daarmee nemen wij met
deze brief een besluit ten aanzien van uw verzoek. De gegeven zienswijze wegen wij
mee in onze belangenafweging. De belanghebbenden ontvangen een afschrift van
deze brief. Hierin anonimiseren wij uw naam en adres.
Besluit
Wij beschikken over de volgende documenten inzake het door u gevraagde:
1. Aanvraag bouwvergunning plaatsen serre d.d. 6-1-2005,
2. Verlening bouwvergunning, zie hiervoor, d.d. 4-2-2005,
3. Bezoekrapport Gemeente Leidschendam-Voorburg d.d. 7-1-2010 en 18-1-2010,

Graag in uw antwoord datum en ons kenmerk vermelden.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Brief Landelijke Inspectiedienst dierenbescherming d.d. 19-1-2010,
Brief Veiligheidsregio Haaglanden (brandweer) d.d. 19-1-2010,
Rapport verwijderen container Parkweg d.d. 22-1-2010
Last onder bestuursdwang tot verwijderen container, zie hiervoor, d.d. 22-1-2010
Memo bevindingen gemeente d.d. 26-5-2011,
Brief Gemeente Leidschendam-Voorburg over grondverkoop en wijzigen
bestemming d.d. 9-11-2012,
Idem, correctie hierop d.d. 6-12-2012,
Akte van levering d.d. 1-5-2017,
Rapport Gemeente Leidschendam-Voorburg d.d. 13-11-2017,
Brief over gebruik erf d.d. 20-12-2017,
Idem, d.d. 20-12-2017,
Opname erf d.d. 13-11-2017.

Wij besluiten de documenten openbaar te maken op grond van de Wob en zullen u
een kopie hiervan verstrekken. De ontvangen zienswijzen zijn voor ons aanleiding om
toepassing te geven aan artikel 6, vijfde lid van de Wob. Dit betekent dat wij de te
openbare documenten niet tegelijk met dit Wob-besluit zullen openbaren, omdat wij
verwachten dat belanghebbende(n) daar bezwaar tegen kan (kunnen) hebben. Wij
zullen de informatie niet eerder verstrekken dan twee weken na de bekendmaking
van dit Wob-besluit.
De documenten zullen geanonimiseerd zijn voor wat betreft de naam-, adres- en
woonplaatsgegevens (NAW). Dit mogen wij doen op grond van artikel 10, tweede lid,
aanhef en onder e van de Wob. Wij laten voor wat betreft deze gegevens de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zwaarder wegen
dan het belang van openbaarmaking.
Dit Wob-besluit publiceren wij ook geanonimiseerd op onze website.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college. De termijn
daarvoor bedraagt zes weken. Meer over het indienen van bezwaar leest u in de bij
deze brief gevoegde bijlage “Awb-bezwaar algemeen”.
Als u vragen hebt over deze brief kunt u ons vanzelfsprekend bellen. U kunt hiervoor
contact opnemen met , juridisch beleidsmedewerker van de afdeling Handhaving en
bereikbaar op telefoonnummer .
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Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,
namens dezen,

mevrouw mr. J.M. Meijer
hoofd van de afdeling Handhaving

Dit document is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend.

