
 

 

 

Burgemeester en wethouders van Den Haag 

Postbus 12 600 

2500 DJ DEN HAAG 

 

Per gewone post en 

per aangetekende post 

 

Betreft: WOB-verzoek 

 

Den Haag, 14 juni 2019 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout behartigt, zoals bekend, de belangen van de 

bewoners in Bezuidenhout. Met het oog hierop thans dit beroep op de Wet 

Openbaarheid van Bestuur. 

 

Er zijn plannen om in de komende jaren het project ANNA van ontwikkelaars 

MRP/Vorm te bouwen op de plaats van het voormalig SZW-gebouw aan de Anna van 

Hannoverstraat 4 te Den Haag. 

 

In dit kader verzoek ik u vriendelijk, met een beroep op de WOB, mij alle op deze zaak 

betrekking hebbende correspondentie, vanaf  verkoop aan MRP/Vorm, tussen 

Gemeente en MRP/Vorm en derden ter beschikking te stellen en alle relevante interne 

documenten van de gemeente die op dit onderwerp betrekking hebben.  

 

Het verzoek ziet niet alleen op de openbaarmaking van de klassieke papieren 

gegevensdragers, maar ook op de digitale bestanden, databases, audiodragers, 

videoregistraties, elektronische berichten, software, broncode, foto’s etc. en betreft alle 

versies onder u aanwezig, zoals (gespreks)verslagen, memo’s, notities, samenvattingen, 

notulen, besluiten, aanvragen, vergunningen, emails, schriftelijke correspondentie 

(brief en fax), besluiten, rapportages, studies, offertes, communicatie, evaluaties, 

adviezen, etc. Het gaat hierbij niet alleen om interne communicatie, maar ook om de 

communicatie met derden, zoals bijvoorbeeld de eigenaar van het voormalige SZW-

gebouw, architecten, experts, externe organisaties en gemandateerde personen,  

wellicht NS en BP, etc. 

 

 



 

 

 

 

Het kan zijn dat niet alle documenten zich bij u of onder u bevinden, maar dat u 

redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze berusten bij een ander bestuursorgaan. In dat 

geval verzoek ik u onderhavig verzoek zo spoedig mogelijk door te geleiden naar het 

desbetreffende bestuursorgaan. 

 

Mocht u het WOB-verzoek weigeren, dan verzoek ik u (tevens) deze weigering per 

document te motiveren, alsmede te overwegen of in casu een ambtelijk beperkte versie, 

dan wel een samenvatting van de documenten wel verstrekt kan worden. 

 

Indien de gemeente voornemens is leges te heffen alvorens tegemoet te komen aan 

onderhavig verzoek, dan wijs ik u volledigheidshalve op voorhand op de uitspraak van 

de Hoge Raad van 8 februari 2013 (LJN:BZ0693), waarin is uitgemaakt dat dit niet 

mogelijk is.  

 

Graag verneem ik van u. 

 

Bij voorbaat dank. 

 

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout 

Johannes Camphuijsstraat 25 

2593 CH Den Haag 

 

Voor deze: 

Jacob E  Snijders 

 

 

 
 
 
 


