
Geachte heer,  

U heeft verzocht met een beroep op de Wet open overheid (Woo) om 
openbaarmaking en verstrekking van documenten met betrekking tot het 
onderwerp Zwanenburg/Tuin, zoals beschreven in het verzoek van 11 juli jl. 

Wij hebben besloten om uw verzoek in te willigen. Bij deze brief treft u de 
documenten aan die binnen de reikwijdte van het verzoek vallen. Het gaat om 
e-mailberichten met een bijlage en afschriften van 2 uitdraaien van uitwisseling 
van informatie via What’s app. Wij hebben alle documenten geanomiseerd op 
grond van artikel 5.1 lid 2 sub e Woo. 

Het onderwerp van het Woo-verzoek en actuele maatschappelijke en lokale 
ontwikkelingen zijn voor ons voldoende aanleiding om de documenten niet 
zonder toelichting aan u te verstrekken. Bij de documenten treft u ook aan het 
document ‘Stedenbouwkundig onderzoek Zwanenburg’. Dit document is ons als 
bijlage bij een e-mailbericht toegezonden. Om te voorkomen dat zaken een 
eigen leven gaan leiden, willen wij duidelijk maken dat het document niet 
inhoudelijk door ons is beoordeeld en ook geen (‘formele’) status heeft.  

Wat is de status van het document wel? Het is een ontwerpvolumestudie de 
ontwikkelaar in overleg met het COA ons heeft toegezonden, met als doel de 
mogelijkheden voor het vestigen van een ROL op de betreffende locatie te 
verkennen. Het doel dat de ontwikkelaar met het document had was het delen 
van een 1e verkenning van mogelijkheden in soort en aantallen woningen. Het 
document is een mix van woningen voor gebruik als AZC/ROL en een deel voor 
andere woningzoekenden. Wij hebben het ontwerpdocument niet besproken of 
beoordeeld.  Het gaf een beeld van de mogelijkheden in het gebied. De locatie 
is naast de vooraf door de gemeenteraad meegegeven criteria gelegd. Dat was 
aanleiding voor het gemeentebestuur om eerst met bewoners en bedrijven in 
het gebied in overleg te gaan over het voornemen tot vestiging van een AZC, 
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voordat tot verdere ontwerpwerkzaamheden of besluitvorming wordt 
overgegaan. 

Wij vertrouwen erop, dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 
namens dezen,  


