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Geachte , 

 

U heeft op 22 februari 2021 een verzoek ingediend tot toezending en/of inzage van onderstaande 

documenten. Het verzoek is geregistreerd onder nummer 5039281.  

 

Omdat u hebt verzocht om deze documenten openbaar te maken, is uw verzoek aangemerkt als een 

verzoek tot openbaarmaking als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur. In dit verzoek wordt 

door u gevraagd naar alle communicatie die heeft plaatsgevonden tussen de gemeente Zaanstad en 

derden inzake de plannen voor de herontwikkeling van Jachthaven Dukra. 

 

Wob-verzoek 

U doet uw verzoek onder verwijzing naar de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Dat 

betekent dat u verzoekt om informatie, neergelegd in documenten over een bestuurlijke 

aangelegenheid, in het algemeen belang van de openbaarheid van deze informatie. Uw verzoek om 

ontvangst van informatie, is zo bezien tevens een verzoek tot openbaarmaking van de informatie voor 

een ieder. 

 

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. 

• Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 

inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob. 

 

Besluit 

Wij hebben besloten om de documenten openbaar te maken met inachtneming van de wettelijke 

uitzonderingsgronden, zoals hieronder gemotiveerd onder kopje ‘Motivering’. 
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Motivering 

Hieronder treft u de overwegingen per document. 

 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en financiële belangen van het bestuursorgaan 

De documenten 1 t/m 8, 11, 14 t/m 21, 23 t/m 25, 27, 29 t/m 33, 36, 37, 44 t/m 58, 60 t/m 76, 78, 79, 

82, 85 t/m 88, 91, 92, 94, 97 t/m 102, 104, 107, 110 t/m 113, 115 t/m 117, 121 t/m 129, 132, 136, 138 

t/m 141, 143, 144, 146 t/m 155, 157 t/m 160, 162, 164 t/m 167, 170, 172, 173, 175 t/m 182, 184 t/m 

187, 189 t/m 191, 194, 197, 198, 200 t/m 202, 205 t/m 218 worden openbaar gemaakt, maar de 

persoonsgegevens en de financiële informatie in de door u gevraagde documenten is weggehaald.  

 

Het is namelijk niet toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

en artikel 10 van de Wob om deze informatie te openbaren. Op grond van artikel 10, tweede lid, 

aanhef en onder b van de Wob blijft openbaarmaking achterwege indien de economische of financiële 

belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, 

bedoelde bestuursorganen in het geding is. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, 

van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt 

tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. De bovengenoemde 

documenten bevatten informatie die te herleiden is tot natuurlijke personen. Het belang van de 

bescherming van de financiële belangen en de persoonlijke levenssfeer wegen zwaarder dan het 

belang van de openbaarheid van overheidsinformatie. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en 

onder b van de Wob blijft openbaarmaking achterwege indien de economische of financiële belangen 

van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 

bestuursorganen in het geding is. 

 

Concurrentie gevoelige informatie en/of onevenredige benadeling van derden 

Er is besloten om de volgende documenten in zijn geheel niet openbaar te maken in verband met de 

in artikel 10 van de Wob genoemde weigeringsgronden. In rechtspraak van de bestuursrechter is 

bepaald dat artikel 10, lid 1 onder c Wob zich in beginsel verzet tegen openbaarmaking van (delen 

van) de inschrijvingen. Artikel 10, lid 1 onder c Wob betreft bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die 

door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. 

Openbaarmaking van de gegevens zou concurrentievervalsing tot gevolg kunnen hebben. Passages 

die niet vallen onder de vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens, vallen onder de 

uitzonderingsgrond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g. Zij bevatten concurrentiegevoelige 

informatie en het openbaar maken daarvan levert een onevenredige benadeling op nu dergelijke 

informatie van vergelijkbare bedrijven niet vrijelijk beschikbaar is. Het belang van openbaarmaking 

weegt niet op tegen deze door openbaarmaking veroorzaakte concurrentievervalsing en/of 

onevenredige benadeling. In ieder geval mogen het plan van aanpak, gegevens omtrent de in te 

schakelen onderaannemers, referenties, tarieven, stukken van de verzekeraars en een toelichting op 

de organisatie niet openbaar gemaakt worden.  

 

9. 2017-07-03 mail intern inz beheer huurovereenkomst 

10. 2017-07-03 mail intern inz budget uren schrijven  

12. 2017-08-03 mail intern inz afspraken grondzaken (B1) 

13. 2017-08-03 mail intern inz afspraken grondzaken 

26. 2017-10-23 mail ontw inz indeplaatsstellingsovereenkomst 

28. 2017-10-25 mail gem ontw inz indeplaatsstellingsovereenkomst 

34. 2017-11-26 mail ontw inz erfpacht voorstel dukra 

35. 2017-12-08 afspraakplanning ontw gem inz overeenkomst 

40. 2017-12-21 mail intern inz plankosten 

59. 2018-04-13 Mail gemeente naar ontw inz bibob (B1) 
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83. 2018-09-12 mail inz factuur en hotellodges 

84. 2018-09-13 mail intern inz intentieovereenkomst bibob 

89. 2018-11-01 mail ontw gem inz bvo woningen 

90. 2018-12-11 mail ontw gem inz jachthaven woningtypes(B1) 

93. 2019-01-05 mail int inz Taxatie project Dukra 

95. 2019-01-18 mail ontw gem inz raming grondprijs 

105. 2019-03-29 mail intern inz Marktwaarde Hotel en Horeco Dukra 

106. 2019-04-05 mail int inz Factuur taxatie waterwoningen 

109. 2019-04-23 mail int financiën dukra 

114. 2019-06-20 mail ontw gem inz erfpacht en financiën 

120. 2019-07-26 mailverkeer int inz financien dukra 

163. 2020-08-12 mail int inz concept erfpachtovereenkomst 

168. 2020-09-02 mail ontw inz akkoord met eigenaar 

171. 2020-09-09 mail inz gesprek erfpachtovereenkomst 

183. 2020-10-26 mail intern inz aangepaste grondprijs 

188. 2020-11-06 mail ontw gem inz overeenkomst dukra 

192. 2020-12-28 mail ontw gem inz geactualiseerde plankaart(B1) 

193. 2020-12-28 mail ontw gem inz geactualiseerde plankaart 

199. 2021-01-19 mail gemeente int inz financiele afspraken.pdf 

203. 2021-01-25 mail ontw gem inz overname hhk adres 

 

Intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen 

Daarnaast is er besloten om de volgende onderstaande documenten niet openbaar te maken in 

verband met de in artikel 11 van de Wob genoemde weigeringsgronden. De gedachte achter deze 

bepaling is de wens van de wetgever om een vertrouwelijke sfeer te kunnen bieden aan hen die bij de 

beleidsvorming en besluitvorming zijn betrokken. Informatie in betreffende documenten is gericht op 

het opstellen van conceptstukken die uiteindelijk gaan leiden tot definitieve eindproducten c.q. 

besluiten. De definitieve stukken zullen wij met u delen, zie onder ‘Overwegingen ten aanzien van 

specifieke documenten’. 

 

22. 2017-09-27 mailverkeer stedenbouwkundige en architect 

38. 2017-12-13 tekeningen tbv supervisie gesprek mailverkeer 

39. 2017-12-13 tekeningen tbv supervisie gesprek mailverkeer(B1) 

41. 2017-12-27 mail ontw gem inz voortgang dukra 

42. 2018-01-03 mail architect inz supervisie(b1) 

43. 2018-01-03 mail architect inz supervisie(b2) 

77. 2018-06-06 mailverkeer adviseur en gemeente inz procedure 

80. 2018-06-18 Mailverkeer ontw gemeente inz stand van zaken-update 

81. 2018-08-08 mail intern inzake update dukra 

96. 2019-01-28 vraag ontw inz tijdelijke inrichting spiekeroog sail 

103. 2019-03-28 mail intern inz conditie brug(B1) 

108. 2019-04-15 mail intern over horecavergunning 

118. 2019-07-03 mail ontw inz gespreksverslag 

119. 2019-07-19 mailverkeer inz toeristische toevoeging 

130. 2019-10-17 mailverkeer intern inz parkeernorm en parkeerplaatsen 

131. 2019-10-17 terugkoppeling gemeente op gespreksverslag 

133. 2019-10-21 mail ontw gem inz acties uit overleg 

134. 2019-11-11 mail int inz parkeerplan restaurant dukra 

135. 2019-11-14 mailverkeer inzake steigers Dukra 

137. 2019-12-12 mail inz gespreksverslag meeting 
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142. 2020-02-13 mail ontw inz afstemming supervisie 

145. 2020-02-28 Mails int inz parkeermogelijkheid intern beraad 

156. 2020-06-21 mail ontwikkelaar inz plangrens (B1) 

161. 2020-08-03 mail inz staf Dukra- intern beraad 

169. 2020-09-07 mail intern inz adviezen vakmarkt dukra (B1) 

174. 2020-09-17 mail intern inz beoordelen concept bestemmingsplan 

195. 2021-01-07 mail int inz parkeerbalans 

196. 2021-01-07 mail inz intern beraad parkeren 

204. 2021-01-30 mailverkeer intern beraad hotel ontw 

 

Overwegingen ten aanzien van specifieke documenten 

Naast de documentatie van alle communicatie over de herontwikkeling van de jachthaven Dukra 

verzoekt u ons ook een aantal andere specifieke documenten openbaar te maken.   

 

De volgende documenten zijn reeds in uw bezit, maar zullen met dit verzoek wederom met u worden 

gedeeld.  

 

- intentieovereenkomst tussen gemeente Zaanstad en de huurders van de jachthaven,  

, hierna: Happy Harbour B.V. - huur-/erfpachtovereenkomst 

tussen gemeente Zaanstad en Happy Harbour B.V. m.b.t. jachthaven Dukra.  

 

- haalbaarheidsonderzoek omtrent het (deels) ontwikkelen van de jachthaven: specifiek, 

maar niet beperkt tot, het realiseren van drijvende woningen, een hotel (later gewijzigd 

in: recreatiewaterwoningen/ havenlodges), horeca, en een looproute langs het water 

door het vernieuwen van de steiger (“boardwalk”)  

 

(Dit betreft het concept Ruimtelijke Programma van Eisen).  

 

Onderstaande specifieke documenten waar u naar refereert kunnen niet met u worden gedeeld, daar 

waar deze documenten nog in concept zijn of nog niet zijn opgesteld en hiermee vallen onder de 

weigeringsgronden van artikel 10 en/of 11 van de Wet openbaarheid van bestuur.  

 

- het voor de (her)ontwikkeling van de jachthaven benodigde nieuwe 

(ontwerp)bestemmingsplan en de daarvoor gevolgde procedure.  

 

Deze is nog in concept en aan verandering onderhevig. Zal in een later stadium met u worden 

gedeeld.  

 

- Anterieure overeenkomst en planschadeverhaalsovereenkomst tussen gemeente 

Zaanstad en Happy Harbour B.V.  

 

Deze documenten zijn beide nog in concept. Deze zullen in een later stadium met u worden 

gedeeld.   

 

- documenten m.b.t. de ingezette bestemmingsplanprocedure inclusief de voorbereiding 

daarvan (aangezien het geldende bestemmingsplan de beoogde ontwikkeling niet 

toestaat, moet er een nieuw bestemmingsplan komen) 

 

Zodra de onderzoeken die benodigd zijn voor het nieuwe bestemmingsplan zijn afgerond 

zullen deze met u worden gedeeld.  
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Wijze van verstrekking 

Het documenten dat met dit besluit openbaar gemaakt worden u digitaal toegezonden. 

 

Meer informatie 

Uw Wob-verzoek wordt hiermee als afgehandeld beschouwd. In de bijlage vindt u het juridisch kader 

voor het Wob-verzoek. Als u vragen heeft over het bovenstaande kunt u onder vermelding van het 

registratienummer van uw verzoek via telefoonnummer 14075 contact opnemen met de behandelaar 

van uw verzoek. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Hoogachtend, 

 

namens burgemeester en wethouders van Zaanstad, 

 

 

Programmamanager MAAK Centrum 
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Bezwaarschrift 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken vanaf de datum waarop deze brief is 

verzonden een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Zaanstad. Dit kan digitaal. Ga daarvoor naar www.zaanstad.nl en tik uw zoekterm in 

“bezwaar tegen besluit indienen”. Voor het digitaal indienen van uw bezwaarschrift heeft u uw DigiD-

inlogcode nodig.  

 

Schrijft u liever een brief? Richt uw bezwaarschrift dan aan Gemeente Zaanstad, t.a.v. College van 

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Zet in uw bezwaarschrift de datum 

van uw bezwaarschrift, uw naam, adres en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit 

en het kenmerk van deze brief. Ook ondertekent u uw bezwaarschrift. Stuur ook het besluit mee, dan 

kunnen wij u sneller helpen.  

 

Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in 

aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met 

u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift ook uw telefoonnummer te 

vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.  

 

Meer informatie over de bezwarenprocedure staat in de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een 

beslissing van de overheid’. Deze kunt u kosteloos downloaden vanaf de website 

www.Rijksoverheid.nl. 
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Bijlage: juridisch kader Wob-verzoek 

 

Voor het behandelen van een Wob-verzoek zijn de volgende artikelen uit de Wet openbaarheid van 

bestuur van belang.  

 

Reikwijdte WOB 

Op grond van artikel 3, eerste lid van de Wob kan bij het bestuursorgaan waar zich documenten 

bevinden een verzoek worden neergelegd om deze informatie openbaar te maken. Het moet gaan 

over een bestuurlijke aangelegenheid, dus een taak, beleidsveld of werkzaamheden van het 

betreffende bestuursorgaan. Of van een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan 

werkzame instelling, dienst of bedrijf. En deze informatie moet zich bevinden in documenten. Dat 

kunnen zowel analoge (papier) als digitale bestanden (computerbestanden) betreffen.  

Wanneer documenten al eerder openbaar worden gemaakt, wordt het verzoek tot kan het verzoek tot 

openbaarmaking niet worden toegewezen. In dat geval wordt de vindplaats van het al openbare 

document gegeven of wordt het document met het verzoek om de Wob alsnog toegezonden.  

 

 

Verstrekken informatie 

Op grond van artikel 7 van de Wob verstrekt het bestuursorgaan de gevraagde documenten die de 

verlangde informatie bevatten en die met dat besluit openbaar worden gemaakt door:  

a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te verstrekken, 

b. kennisneming van de inhoud toe te staan, 

c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of 

d. inlichtingen daaruit te verschaffen 

 

Het bestuursorgaan beoordeelt of met het verstrekken van de informatie belangen betrokken zijn als 

bedoeld in artikel 10 van de Wob die bij verstrekking van de informatie nadeel kunnen ondervinden 

dan wel dat documenten bedoeld zijn voor intern beraad als bedoeld in artikel 11 van de Wob ter 

voorbereiden op een besluit. In die gevallen beoordeelt het bestuursorgaan dat informatie of delen 

van de informatie in de betreffende documenten niet verstrekt kan worden.  

 

Nader specificeren globaal of onduidelijk verzoek 

Wanneer een Wob-verzoek erg globaal is dan wel onduidelijk is geformuleerd kan het bestuursorgaan 

de verzoeker vragen om het verzoek te verduidelijken. Wij zullen de verzoeker daarbij wel – indien 

gewenst – behulpzaam zijn. Gedurende de termijn die de verzoeker krijgt om zijn verzoek nader te 

duiden zal de beslistermijn om op het Wob-verzoek worden stilgelegd in overeenstemming met artikel 

4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.  

 

Derde-belanghebbende 

Wanneer een belang van een andere partij dan degene die het verzoek doet (een derde) is betrokken, 

bijvoorbeeld omdat het informatie betreft die over die partij gaat, dan wordt op grond van artikel 4:8 

van de Algemene wet bestuursrecht aan die derde een reactie gevraagd op de gevraagde 

openbaarmaking. Derden kunnen aangeven waarom in het licht van artikel 10 Wob hun belangen 

worden geschaad bij openbaarmaking en waarom dat voorgaat voor het (toch) openbaar maken van 

de informatie. Het bestuursorgaan beslist dan vervolgens met inachtneming van de reactie van die 

derde of artikel 10 en 11 van de Wob van toepassing is.  

De termijn voor het beslissen op het Wob-verzoek wordt dan even stilgelegd, zodat de derde binnen 

deze termijn zijn reactie kan geven.  
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Weigeren Wob-verzoek  

Het bestuursorgaan mag in uitzonderlijke situaties een Wob-verzoek weigeren. De grondslag voor het 

weigeren van een Wob-verzoek staat in artikel 10 van de Wob. In artikel 10 van de Wob staat een 

limitatieve opsomming met weigeringsgronden. Dit is een opsomming waarop geen uitbreiding 

mogelijk is.  De gronden waarop het bestuursorgaan een Wob weigert zonder dat de belangen van 

openbaarmaking hierbij worden afgewogen zijn:  

 Wanneer het verstrekken van informatie de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen 

brengen. 

 Wanneer het verstrekken van informatie de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden. 

 Wanneer het vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens betreft. 

 Wanneer het bijzondere persoonsgegevens betreft. 

In artikel 10 van de Wob staat ook een limitatieve opsomming waar het bestuursorgaan een 

belangafweging maakt tussen de belangen in de opsomming en het belang van openbaarheid.  

  

Belangenafwegingen volgens artikel 11 van de Wob 

In artikel 11 van de Wob staan ook uitzonderingsgronden en beperkingen voor het verstrekken van 

informatie. Het bestuursorgaan weegt het belang tot openbaarmaking af tegen de belangen genoemd 

in artikel 11 van de Wob. In artikel 11 van de Wob worden de volgende afwegingen gemaakt: 

 Het bestuursorgaan zal het belang van openbaarmaking enerzijds en de bescherming van 

persoonlijke beleidsopvattingen anderzijds die opgenomen zijn in documenten ten behoeve 

van intern beraad (art. 11 van de Wob) moeten afwegen. Indien het eerste belang zwaarder 

weegt, wordt de informatie, ontdaan van de persoonlijke beleidsopvattingen, verstrekt. 

 Met het oog op een goede en democratische bestuursvoering over persoonlijke 

beleidsopvattingen kan informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. 

Wanneer degene die de opvattingen heeft geuit of zich daarachter heeft gesteld daarmee 

instemt, kan daarover ook in wel tot personen herleidbare vorm informatie worden verstrekt. 

 Met het oog op een goede en democratische bestuursvoering over persoonlijke 

beleidsopvattingen informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. 

Wanneer degene die de opvattingen heeft geuit of zich daarachter heeft gesteld daarmee 

instemt, kan daarover ook in wel tot personen herleidbare vorm informatie worden verstrekt. 

Voor een ambtelijk of gemengd ambtelijk samengestelde commissie geldt wel MITS het 

voornemen daartoe door het bestuursorgaan aan de leden vóór aanvang van hun 

werkzaamheden daartoe kenbaar is gemaakt. 

 De milieu-informatie kan worden geweigerd als het informatie is uit documenten ten behoeve 

van intern beraad waarin persoonlijke beleidsopvattingen aanwezig zijn. 

De gemeente zal het belang van openbaarmaking enerzijds en de bescherming van 

persoonlijke beleidsopvattingen anderzijds die opgenomen zijn in documenten ten behoeve 

van intern beraad (art. 11 van de Wob) moeten afwegen. Indien het eerste belang zwaarder 

weegt, wordt de informatie, ontdaan van de persoonlijke beleidsopvattingen, verstrekt. 

 

Beslistermijn 

De termijn om te beslissen op het Wob-verzoek is bepaald op vier weken nadat wij het Wob-verzoek 

hebben ontvangen. Deze termijn kan éénmaal met vier weken worden verlengd. In de tussentijd kan 

een derde om een zienswijze worden gevraagd zoals hiervoor is beschreven onder ‘derde-

belanghebbende’. In dat geval wordt de beslistermijn opgeschort, dat wil zeggen stilgelegd, totdat 

door de derde is gereageerd, dan wel wanneer de gegeven termijn als bedoeld in artikel 4:8 van de 

Awb is verstreken. Ook wordt de zienswijzetermijn stilgelegd als de verzoeker wordt gevraagd om zijn 

verzoek te verduidelijken als bedoeld in artikel 4:5 van de Awb.  
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Uitgestelde toezending van documenten 

Bij een zienswijze van een derde die daarin bezwaren heeft geuit tegen openbaarmaking kunnen de 

stukken nog niet worden verzonden, maar pas na twee weken na het besluit: uitgestelde toezending.  

Omdat een belanghebbende in een zienswijze kenbaar heeft gemaakt niet in te stemmen met 

openbaarmaking, is de verwachting dat deze  bezwaar heeft tegen het besluit tot openbaarmaking. 

Op basis hiervan hebben wij besloten de gevraagde informatie twee weken na verzending van dit 

besluit aan u toe te zenden.  

In het geval de belanghebbende bezwaar heeft tegen het openbaar maken van de informatie dan kan 

deze een bezwaarschrift tegen het besluit indienen. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen 

schorsende werking. In het geval de belanghebbende schorsing van het besluit wenst kan deze 

lopende de bezwaarprocedure een verzoek bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-

Holland indienen.  

 




