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Onderwerp
Bezwaarschrift van Van den Dungen C.V. m.b.t. verstrekte informatie op basis van de
WOB over aanspraken op verjaring van gemeentelijk eigendom van grondstroken.

Voorstel
a. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren;
b. aanvullende informatie te verstrekken met uitzondering van bepaalde gegevens zoals
in het besluit verwoord;
c. een proceskostenvergoeding van € 250,50 toe te kennen.

Inleiding
De heerVan Laarhoven heeft op 3 april 2018 verzocht om toezending van alle stukken
(correspondentie, gespreksverslagen, adviezen etc.) betreffende claims van burgers ten
aanzien van verjaring van gemeentelijk eigendom van stroken grond.
Op 23 april 2018 zijn uitgaande brieven met betrekking
toegezonden.

tot T4zaken aan verzoeker

Op 30 april 2018 is een bezwaarschrift namens verzoeker ingekomen waarbij in hoofdzaak
wordt kenbaar gemaakt dat niet alle stukken zijn toegezonden. Verder wordt er bezwaar
tegen gemaakt dat namen, adressen en kadastrale nummers ongemotiveerd onleesbaar
zijn gemaakt.

Beoogd effect/doel
Afhandelen van het bezwaarschrift door te besluiten de informatie te verstrekken conform
de Wet openbaarheid van bestuur.
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Argumenten

1.1

De gevraagde informatie dient op grond van de Wet openbaarheid van Bestuur te

worden verstrekt.
De documenten dienen openbaar te worden gemaakt aangezien voldaan wordt aan de
criteria zoals in de WOB opgenomen.

1.2 De nament e-mailadressen en telefoonnummers van de betrokken burgers en door
hun verstrekte foto's waarop personen zichtbaar zijn behoeven niet te worden verstrekt
vanwege de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
Deze gegevens behoeven niet te worden verstrekt op grond van artikel 10 lid 2 onder d
van de WOB. De motivering is opgenomen in het concept besluit.

Kanttekeningen en risico's

Financiële, personele en juridische gevolgen
Zoals in het concept-besluit is opgenomen is de gemeente een proceskostenvergoeding
verschuldigd van € 250,50 voor verstrekte rechtsbijstand.
Voor het verstrekken van de gevraagde informatie is verzoeker leges verschuldigd op
grond van de Legesverordening.
Tegen deze beslissing op bezwaar staat voor belanghebbende beroep open op de
rechtbank.

Uitvoering/evaluatie
n.v.t
Comm

unicatie/ partici patie

n.v.t.

Overleg gevoerd met
Intern

Extern:

Bijlagen:
Overzicht verzoeken verjaring

Pagina 2

