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Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN) 

Het Bestuur 

Westervoortsedijk 85 

6827 AW Arnhem 
 

 
Op 3 november 2020 hebben wij uw verzoek op grond van Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), 
gedateerd 2 november 2020, ontvangen. Per brief van 12 januari 2021 hebben wij u verzocht in te 
stemmen met het verstrekken van de stukken op uiterlijk 1 februari 2021; u heeft hiermee ingestemd per 
mail van 13 januari 2021. 
Met deze brief informeren wij u over ons besluit op uw verzoek. 
 
Wob in het kort 
Ingevolge artikel 3, eerste lid Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten 
over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid 
van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Artikel 1, onder a, Wob definieert een 
document als een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens 
bevat. Er bestaat op grond van de Wob geen verplichting om gegevens te vervaardigen die niet in 
bestaande documenten zijn vastgelegd.  
 
Uw verzoek 
U verzoekt op grond van artikel 3 en artikel 6 Wob de relevante documenten te, inzake onderstaande 
bestuurlijke aangelegenheden: 
 

1. Alle communicatie van dit jaar (2020) waaronder (maar niet beperkt tot) de brieven, memo’s, e-

mails, rapporten, voorstellen en besluiten ten aanzien van (mogelijke) ligplaatsen of het creëren van 

mogelijkheden voor ligplaatsen voor woonboten.  

2. Alle communicatie van dit jaar (2020) waaronder (maar niet beperkt tot) de brieven, memo’s, e-

mails, rapporten, voorstellen en besluiten t.b.v. het opkopen van (gewenste, ongewenste, etc.) 

ligplaatsen en/of vergunningen  
 
 
Behandeling Visie Nieuwe Haven in gemeenteraad 
Op 18 maart 2020 zijn alle bewoners van de Nieuwe Havenweg per mail geïnformeerd over de 
vertraging in behandeling van Visie Nieuwe Haven in de gemeenteraad: 
 

Om verspreiding van het coronavirus in te dammen volgt de gemeente Arnhem de richtlijnen van het 

RIVM. Dit betekent onder meer dat met ingang van maandag 16 maart 2020 alle ambtenaren - met 

uitzondering van een aantal collega's bij Burgerzaken - thuis werken en de gemeenteraad tot in ieder 
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geval 6 april 2020 niet bijeenkomt. Dit houdt in dat de gemeenteraad vooralsnog geen besluit zal nemen 

over de Visie Nieuwe Haven.  
 
Op 8 juli 2020 stond de vaststelling Visie Nieuwe Haven geagendeerd voor de 
gemeenteraadsvergadering. De daarbij behorende stukken zijn reeds openbaar gemaakt en worden 
derhalve niet geopenbaard middels dit besluit. Voor de volledigheid treft u hierbij de link aan waar u de 
stukken kunt vinden.  
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Arnhem/471b8a0f-6799-4591-b239-ff0072df42a1  
 
Besluit 
Ik heb besloten gedeeltelijk aan uw verzoek tegemoet te komen en de documenten met de nummers 
NUMMERING gedeeltelijk openbaar te maken. De documenten met nummers NUMMERING maak ik 
niet openbaar. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel overwegingen van dit besluit. 
 
Overweging 

Openbaarmaking van namen van medewerkers 

Het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer verzet zich tegen openbaarmaking van 

namen van medewerkers die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden, tenzij de indiener van 

het desbetreffende Wob-verzoek aannemelijk heeft gemaakt dat het belang van de openbaarheid in een 

concreet geval zwaarder weegt. 

 

In uw e-mailbericht van 28 januari 2021 geeft u aan dat er sprake is van een zwaarwegend belang van 

openbaarmaking m.b.t. het niet nakomen van de resultaat- en inspanningsverplichting met financiële en 

psychische schade als gevolg. Door de grove nalatigheid en mogelijk een misdrijf zijn en worden de 

algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar gebracht. 

 

Het college is van oordeel dat het belang van openbaarmaking van de namen van de medewerkers die 

niet vanwege hun functie in de openbaarheid treden niet opweegt tegen het belang van eerbiediging van 

hun persoonlijke levenssfeer. Volgens het college verhoogt iedere onnodige verstrekking het risico op 

onrechtmatig gebruik van deze gegevens. Daarbij ziet het niet in welk algemeen belang gediend wordt 

bij openbaarmaking (voor een ieder!) van de namen van de betreffende medewerkers. Het college wijst 

erop dat de medewerkers van de gemeente Arnhem integer zijn en dat de bedrijfsprocessen daarvoor 

voldoende waarborgen geven. Als er al sprake is van grove nalatigheid, onrechtmatige daden of zelfs 

een misdrijf, dan moet dat blijken uit de besluiten die het neemt. Individuele medewerkers kunnen daar 

niet op worden aangesproken of verantwoordelijk voor worden gehouden. In dat kader wijst het college 

ook op de rechtsmiddelen die belanghebbenden naar aanleiding van die besluiten kunnen aanwenden 

en waarin de wijze van voorbereiding van die besluiten aan de orde kan komen. 

 

Correspondentie bewoners Nieuwe Havenweg 

Zoals bekend is de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer een afwijzingsgrond die afgezet moet 

worden tegen het belang van openbaarmaking. Ook hier geldt dat iedere onnodige verstrekking van 

persoonsgegevens het risico op onrechtmatig gebruik van deze gegevens verhoogt. Indien in een 

onderdeel van het document ook informatie van puur feitelijke aard is opgenomen dient die informatie 

wel te worden verstrekt. Echter, als er sprake is van een grote mate van verwevenheid van de beide 

soorten informatie in het onderdeel kan worden geweigerd het gehele onderdeel te verstrekken. 
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Het college besluit derhalve de correspondentie met de overige bewoners van de Nieuwe Havenweg niet 

te verstrekken ter bescherming van de privacy van derden.  

 

 

Dwangsom wegens niet tijdig nemen van een besluit 

In uw brief van 6 januari 2021 verzoekt u ons naast het nemen van een besluit de daarbij verbeurde 

dwangsom vast te stellen wegens het niet tijdig nemen van een besluit in het kader van een Wob 

verzoek.  

 

In artikel 15 van de Wob is bepaald dat de regeling met betrekking tot dwangsom bij niet tijdig beslissen 

(§ 4.1.3.2. van de Algemene wet bestuursrecht) niet van toepassing is op besluiten op grond van de 

Wob. Dat betekent dat  

 

Op 1 oktober 2016 werd de dwangsom ‘losgekoppeld’ van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Hierdoor is een deel van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet langer van toepassing verklaard en 

kan geen dwangsom meer worden geïncasseerd als het bestuursorgaan te lang wacht met een reactie 

op een Wob-verzoek.  
 
Besluit 
Wij besluiten, in samenhang met hetgeen is bepaald in artikel 10 en artikel 11 Wob,  om de in de bijlage 
genoemde documenten openbaar te maken en aan u te verstrekken. Op informatie die reeds van 
overheidswege openbaar is gemaakt, is de Wob niet van toepassing (zie de uitspraken van de Afdeling 
van 27 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3563 en van 20 oktober 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO1165). 
 
Nadere informatie 
Hebt u vragen over deze brief dan kunt u contact opnemen met de bovenin de brief genoemde 
contactpersoon .  
 
Bezwaar en voorlopige voorziening 
Tegen dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van 
verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Arnhem, Postbus 9200, 6800 HA Arnhem. 
 
Ook wijzen wij u erop dat een verzoek ten aanzien van een besluit waartegen bezwaar is gemaakt, 
onder overlegging van een afschrift van het bezwaarschrift, op grond van artikel 8:81 van de Algemene 
wet bestuursrecht een voorlopige voorziening kan worden getroffen, indien onverwijlde spoed, gelet op 
de betrokken belangen, dat vereist. 
 
Door het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan de werking van het bestreden besluit 
worden geschorst. Het verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Gelderland, afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. 
 
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 
De rechtbank zal hierover nader berichten. 
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Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 
namens het college, 
 

 
 
Ir. M. de Widt MPM 
Hoofd van de afdeling Vastgoedmanagement 
 
 
  
Bijlage Overzicht verstrekte documenten. 
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Bijlage Overzicht verstrekte documenten 
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