
GEMEENTE vyEERT

weeft, -g A[lG.20lg

Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk

: WOB-besfuit kabelschade Nieuwe Markt 20
: C0347994
: 783653

Geachte heer/mevrouw,

Op 5 juli 2019 hebben wij uw brief ontvangen waarin u een verzoek indient op basis van
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In deze brief delen wij u de beslissing mee.

Beslissing
u heeft gevraagd om de volgende informatie, voor zover deze beschikbaar is:

1, vergunningen die in het kader van werkzaamheden ter plaatse van de
schadelocatie zijn verleend aan derden;

2. Officiële documenten waaruit blijkt dat opdracht is verstrekt tot het uitvoeren
van werkzaamheden ter plaatse van de schadelocatie.

3. Bouwverslagen betrekking hebbende op de werkzaamheden ter hoogte van de
schadelocatie.

4. Bestektekeningen waaruit duidelijk wordt op welke locatie de werkzaamheden
zijn uitgevoerd en wat de aard van die werkzaamheden betreft.

De gevraagde informatie maakt deel uit van een bestuurlíjke aangelegenheid en dient op
basis van de Wob te worden verstrekt. Hierbij is het ons niet gebleken dat sprake is van
één of meerdere weigeringsgronden zoals opgenomen in de artikelen 10 en it van de
Wob. Wij hebben dan ook besloten om de gevraagde informatie, welke wij in ons bezit
hebben, te verstrekken.

Afs bijlage treft u een uitdraai van een gedeelte uit onze administratie "werkbestand
onderhoud verhardingen-verkeer-riool" aan. Het betreft een selectie waarvan de
straatnaam overeenkomt met de Kerkstraat. Hieruit blijkt niet dat wij opdracht hebben
verstrekt tot het uitvoeren van werkzaamheden ter plaatse van de schadelocatie op of
kort voor de door u opgegeven storingsdatum,
Tevens zijn er ter hoogte van de schadelocatie geen kabel- en leidingvergunning
verstrekt aan derden.
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Helaas beschikken wij niet over de bouwverslagen en/of bestekstekeningen van het
oroiect Revital¡satle Muntpassage. Hlen oor Kunf u contact upf lef frerr ,,,=.J
T -DVregrn?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met ondergetekende dhr. A.

Jeurissen van de afdeling Openbaar Gebied.
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