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Bezwaar tegen wob-besluit d.d. 10 oktober 2019 inzake plan Laarveld

Voorstel

1. Kennis te nemen van het bezwaarschrift;
2. Het bezwaarschrift deels ongegrond, gedeeltelijk gegrond en voor het overige niet-
ontva nkelijk verklaren ;
3. In te stemmen met bijgevoegde concept-antwoordbrief.

Inleiding

Door de heer Nijman, Maasenweg 25, zijn twee Wob-verzoeken ingediend inzake het
bestemmingsplan Laarveld fase 1 en 2. Er zijn vragen gesteld met betrekking tot de
doorlopen procedure voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan Laarveld
fase 1en 2 alsmede overde veronderstelde aanpassingen van dit bestemmingsplan
nadien. Op 8 oktober 2Ot9 heeft uw college besloten om in te stemmen met de
antwoordbrief op het Wob-verzoek. Deze brief is op 10 oktober 2019 aan dhr. Nijman
verzonden. Tegen uw besluit heeft dhr. Nijman bezwaar ingediend. Dhr. Nijman is van
mening dat de gemeente zijn Wob-verzoek onzorgvuldig heeft behandeld. Verder is hij van
mening dat de gemeente zijn vragen onvoldoende heeft beantwoord.

Beoogd effect/doel

Doel is de afhandeling van het bezwaar op het Wob-besluit.

Argumenten

Binnen 6 weken dient een besluit te worden genomen op het bezwaar tegen het Wob-
besluit. Deze termijn kan met 6 weken worden verdaagd. Deze verdaging heeft
plaatsgevonden waardoor het bezwaar uiterlijk op 13 februari 2020 moet zijn afgehandeld.
In bijgevoegde brief is antwoord gegeven op de vragen zoals gesteld in de 2 Wob-
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verzoeken alsmede op de vragen zoals gesteld in het bezwaarschrift. In het besluit op

bezwaar is ingegaan op cle bezwaren voor zover deze ontvankelijk zijn, Het bezwaar is

deels gegrond omdat er twee per e-mail binnengekomen klachten eerder niet zijn
verstrekt.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t

Financiële, personele en juridische gevolgen

Er is geen sprake van financiële gevolgen. Voor wat betreft de juridisehe gevolgen kan
worden opgemerkt dat de verzoekertegen dit besluit een beroep kan aantekenen.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvocring/evaluatie

N.v.t.

Comm unicatie/ participatie

Op 19 december 2019 heeft een hoorzitting plaatsgevonden. Tijdens deze hoorzitting
heeft de verzoeker zijn bezwaar nader toegelicht.

Overleg gevoerd met

lntcrn-

Leon Heesen, Michel Jans, Marian Arts, Roel Beunen, Johan van der Burg (afdeling Ruimte
en Economie), Harry Wang (afdeling VTH).

Extern:

N.v.t.

Bijlagen:

1. Concept bcsluit op bezwaar.
2. Concept antwoordbrief.
3. Verslag hoorzitting.
4. Ontvangen klachten.
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