LIJST MET WOB-VERZOEK-DOCUMENTEN MBT Z/18/1253193, PROJECT Kopermolen
Nr. Opsteller Organisatie
1a
1b

Bureau RMC
Van der Vorm Vastgoed

1c

gemeente Leiden

2a
2b

De Zwarte Hond
gemeente Leiden

3a

Van der Vorm Vastgoed

3b

gemeente Leiden

4a

De Zwarte Hond

4b

De Zwarte Hond

4c

Datum
document
16-mei-17

28-okt-17

23-apr-18

Wel/niet/deels
openbaar
Wel
n.v.t.

Enig rapport/verslag van onderzoek dat is uitgevoerd
m.b.t. duurzaamheid, water- en sociaal maatschappelijke
vraagstukken

n.v.t.

Concept ruimtelijke visie (overleggroep 30-10-2017)
Gespreksverslagen/mails geschreven aan en door het
waterschap m.b.t. bomenbalans en waterbalans
Rapporten/verslagen van de 2e en volgende financiële
doorrekeningen t.b.v. optimalisatie plan

Wel
n.v.t.
Niet

Notitie ontwikkeling Kopermolen in relatie tot het wegennet Wel
waarop wordt aangesloten
Notitie twee ontwikkelscenario's (overleggroep 19-02Niet
2018)
Communicatieplan

Wel

gemeente Leiden

Verslag overleggroep maart

n.v.t.

5a

gemeente Leiden

Verslag startbijeenkomst 23 mei 2017

n.v.t.

5b
5c
6a
6b
6c

De Zwarte Hond
gemeente Leiden
Verra Real Estate
Van der Vorm Vastgoed
gemeente Leiden

22-aug-17
20-jul-17
12-sep-17

Verslag vooroverleg projectgroep 22 mei 2017
"Minder ambitieuze" planning (plan B)
Rapport woningbouwprogramma onderzoek
Infographic (planning en planproces in beeld)
Verslagen financiële werkgroep gemeente, BBN, Van der
Vorm Vastgoed

n.v.t.
Wel
Wel
Wel
Niet

6d

De Zwarte Hond

30-aug-17

Communicatieplan

Wel

7a

gemeente Leiden

7b
7c

De Zwarte Hond
De Zwarte Hond

30-nov-17

Gespreksverslagen gemeente Leiden/vertegenwoordigers n.v.t.
van de kerk De Regenboog
Onderzoek naar schaduw en bezonning op O-3 locatie
Niet
Kaart waarin de extra toren wordt aangegeven
Wel

7d

30-aug-17

Naam Document of soort document plus eventueel
onderwerp
Brancheringsadvies De Kopermolen
Samenvatting brancheringsadvies

Rapport onderzoek naar verkeersproblematiek en
mogelijke oplossingsrichringen

n.v.t.

1 van 2

Weigeringsgrond(en)

Toelichting

Aantal
blz.
50

Dit document is niet opgesteld en niet
beschikbaar.
Er zijn op dit moment nog geen rapporten of
verslagen van genoemde onderzoeken. Deze
worden later opgesteld in de
voorbereidingsfase van het ontwerp
bestemmingsplan.
46
Er zijn geen verslagen of mails met het
waterschap.
Artikel 10 lid 2 sub b Wob, economische- en
financiële belangen gemeente/Van der Vorm
Vastgoed. De berekeningen zijn niet gedeeld
met de overleggroep.

Het document berust niet bij ons

Reeds openbaar gemaakt via de website
DeNieuweKopermolen.
Niet beschikbaar.
Reeds openbaar gemaakt via de website
DeNieuweKopermolen.
In maart heeft geen overleg plaatsgevonden.
Er is geen verslag gemaakt van deze
bijeenkomst.
Er is geen verslag gemaakt van dit overleg.
1
2
1

Artikel 10 lid 2 sub b Wob, economische- en
financiële belangen gemeente/Van der Vorm
Vastgoed. De berekeningen zijn niet gedeeld
met de overleggroep.

Het document berust niet bij ons.

Reeds openbaar gemaakt via de website
DeNieuweKopermolen.
De gemeente beschikt niet over
gespreksverslagen.
Niet beschikbaar.
Openbaar gemaakt via de website
DeNieuweKopermolen. De kaart staat in de
concept ruimtelijke visie op pagina 27/28.
Bij dit overleg is niet gesproken over de
verkeer- maar parkeerproblematie. Zo'n
rapport is bij de gemeente niet beschikbaar.

LIJST MET WOB-VERZOEK-DOCUMENTEN MBT Z/18/1253193, PROJECT Kopermolen
Nr. Opsteller Organisatie
8a

De Zwarte Hond

9a

gemeente Leiden

Datum
document
16-feb-18

9b

Naam Document of soort document plus eventueel
onderwerp
Verslag 2 uitgewerkte scenario's die voorgelegd gaan
worden aan het nieuwe college
Gedragsregels bewonersoverleg

Wel/niet/deels
openbaar
Wel

Verslag onderzoek andere bouwlocaties in de Merenwijk

n.v.t.

Wel

Weigeringsgrond(en)

Toelichting

Reeds openbaar gemaakt via de website
DeNieuweKopermolen.
Hier is geen verslag van beschikbaar. Wel is
er de notitie 'Woningbouwbehoefte
Kopermolen' openbaar gesteld op de website
DeNieuweKopermolen.
Deze geluidsopname is niet meer
beschikbaar, overspoeld door een ander
overleg.
Deze kaart maakt deel uit van de notitie
'woningbouwbehoefte Kopermolen' en is
openbaar gemaakt op de website
DeNieuweKopermolen.
Reeds openbaar gemaakt bij klankbordgroep
en via de website DeNieuweKopermolen.

10a gemeente Leiden

30-nov-17

Geluidsopname bewonersoverleg 30-11-2017

n.v.t.

10b gemeente Leiden

30-mrt-18

Kaart met bouwlocaties

Wel

10c gemeente Leiden

23-apr-18

Verslag onderzoek verkeersdruk

Wel

10d De Zwarte Hond
10e

30-nov-17

Wel
n.v.t.

10f gemeente Leiden

11-apr-17

Plankaart (Stedenbouwkundige visie)
Rapporten die antwoord van dhr. van Nieuwkoop over
financiën en uitzichthinder m.b.t. bouwen op het
winkelcentrum onderbouwen
Verslag waarin een heldere definitie wordt gegeven van
het projectgebied inclusief de onderbouwing hiervan

n.v.t.

Het gevraagde verslag is niet beschikbaar. In
de intentieovereenkomst is in de bijlage het
globale projectgebied aangeduid. In deze
overeenkomst is in artikel 1 en 2 ook bepaald
dat het plangebied nog nader gedefinieerd zal
worden. Deze overeenkomst is reeds
openbaar gemaakt.

Gedragsregels eigenarenoverleg

Wel

Document met bouwlocatie/bouwvisie

Wel

Reeds openbaar gemaakt via de website
DeNieuweKopermolen
Het document met bouwlocaties maakt deel
uit van de notitie woningbouwbehoefte
Kopermolen en deze is openbaar gemaakt via
de website DeNieuweKopermolen.

12a gemeente Leiden
12b gemeente Leiden

30-mrt-18

2 van 2

Aantal
blz.
14

1
Er zijn geen rapporten beschikbaar die dit
antwoord onderbouwen.

