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Wob-verzoek inzake bestemmingsplan Laarveld fase 2

Voorstel

1. Kennis te nemen van bijgevoegde Wob-verzoeken;
2. In te stemmen met bijgevoegde concept-antwoordbrief

Inleiding

Door de heer P.A. Nijman, Maasenweg 25, zijn bijgevoegde Wob-verzoeken ingediend
inzake het bestemmingsplan Laarveld fase 2. Er worden vragen gesteld met betrekking tot
de doorlopen procedure voorafgaande aan de vaststelling van het bestemmingsplan
Laarveld fase 2 alsmede over veronderstelde aanpassíngen van het bestemmingsplan.

Beoogd effect/doel

Afhandeling van 2 Wob-verzoeken

Argumenten

Binnen vier weken dient antwoord gegeven te worden op de Wob-verzoeken. Op de
meeste vragen kan antwoord worden gegeven. Op enkele vragen kan hetzij, gelet op de in
Wob opgenomen weigeringsgronden en bijbehorende jurisprudentie, hetzij wegens het
ontbreken van de gevraagde informatie geen antwoord worden gegeven.

Kanttekeningen en r¡s¡co's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

! Niet akkoord
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Financiële en personele gevolgen zijn niet van toepassing. Voor wat betreft de juridische
gevolgen geldt dat verzoeker tegen dit Wob-besluit rechtsmiddelen (bezwaar en beroep)
kan aanwenden.

Duurzaamhçid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Com mu nicatie/ participatie

Verzoeker wordt voor wat betreft beide Wob-verzoeken geinformeerd door middel van
bijgevoegde concept-a ntwoord brief .

Overleg gevoerd met

Intern:

Leon Heesen, jurist Ruimte & Economie.
Ieke de Pooter, adviseur juridische kwaliteit, concernstaf.

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

1. 2 Wob-verzoeken;
2. Concept-antwoordbrief.
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