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Geacht College,
De besturen van de Historische Vereniging Oud Leiden en het Waterambacht Leiden
hebben heden een achttal WOBverzoeken ingediend. Deze betreffen de situatie op
en rondom het terras van Annie’s. Deze brief beoogt u van nadere informatie te
voorzien omtrent deze verzoeken. Tevens stellen wij u enige vragen.
De situatie bij Annie’s wordt steeds meer een aantasting van het historische karakter
van deze unieke plek in het stadscentrum van Leiden. Omdat wij het zo'n
‘verrommeling’ vinden (een term die wij enige tijd geleden vanuit de gemeente
vernamen als noodzakelijk te bestrijden fenomeen) vragen wij ons af of al dat
'meubilair' aldaar rechtsgeldig aanwezig is (is het vergunningplichtig, is het eventueel
meldplichtig, zo ja, is er vergunning aangevraagd, resp. melding gedaan? Zo nee,
waarom zouden die voorwerpen dan niet vergunningplichtig of meldplichtig zijn,
mede gelet op het beschermd stadsgezicht?). Wij hebben daarom in de WOB
verzoeken gevraagd om inzage in de relevante (omgevings)vergunningen voor een
aantal aanwezige elementen:
 de grote reclameborden op de kop van de buitenste terrasboot en bij de trap aan
de kant van de Oude Rijn;
 de reclameborden op de gevel van de monumentale werfkelders;
 het woud aan elektriciteitsleidingen op die gevel;
 het gebruik van de loopsteiger onder de Visbrug als opslagplaats;
 het gebruik van megaparasols die in uitgeklapte toestand de werfkelders
nagenoeg aan het zicht onttrekken;
 de rode loper op de openbare weg die naar de trap naar Annie’s leidt;
 het gebruik van een derde terrasboot gedurende een deel van het jaar, in strijd
met het bestemmingsplan;



het gebruik van de openbare loopsteiger voor de werfkelders als terras en thans
ook als opslagplaats.

Voorts zijn wij in meer algemene zin geïnteresseerd in de vergunningen die sinds
2010 voor de locatie Hoogstraat 1 en 1a bij u zijn aangevraagd en hoe daarop is
beschikt; deze vraag past slecht op het digitale formulier dat op de gemeentesite
staat. Daarom stellen wij déze vraag separaat in deze brief.
Indien er geen vergunningen zijn aangevraagd danwel dat deze aanvragen zijn
geweigerd, dan zouden wij graag vernemen waarom hier niet is gehandhaafd. Zijn
hier de afgelopen jaren handhavingsacties ondernomen en zo ja, met welk resultaat?
Indien er wel vergunningen zijn verleend, op basis van welke regelgeving en
tekeningen is zulks dan geschied, welke personen of instanties hebben terzake
advies uitgebracht en welk besluit op welke gronden heeft uw college in die gevallen
genomen?
Gelieve deze aanvullende vragen evenzeer als een informatieverzoek op grond van
artikel 3 van de Wet Openbaarheid van Bestuur te beschouwen.
In afwachting van uw antwoord,
namens het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden en het bestuur van
de Vereniging het Waterambacht Leiden,
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