
GEMEENTE vyEERT

Besfissing op bezwaarschrift van  van 7 november 2O19 gericht
tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1O
oktober 2019 met betrekking tot een tweetal verzoeken op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) inzake bestemmingsplan Laarveld 2OL6r fase 1
en 2 te Weert.

Burgemeester en wethouders overwegen het volgende;

Onderwerp
Bij besluit van 10 oktober 2019 heeft het college een reactie gegeven op het Wob-verzoek
van , d.d. 5 september 2019 en 19 september
2019 met betrekking tot documenten die betrekking hebben op het bestemmingsplan
Laarveld 2016, fase 7 en2, in het bijzonder fase 2.
Tegen dit besluit is op 7 november 2019 door P , 6003 AH, 25 te weert
een bezwaarschrift ingediend.

Beslissing op bezwaar
Wij verklaren het bezwaarschrift gegrond voor wat betreft bezwaarpunt 6 (zoals verderop
aan de orde komt) en voor alle overige punten ongegrond en handhaven het bestreden
besluit van 10 oktober 2019, zoals verzonden op deze datum. Voor de motivering van dit
besluit verwijzen wij naar het kopje "Beoordeling van het bezwaar".

Beslissing op bezwaar
1. Wij verklaren het bezwaarschrift deels ongegrond, gedeeltelijk gegrond en voor het

overige niet-ontvankelijk.
2. Heroverweging van het primaire besluit leidt tot het volgende:

2.1. De onder punt 1, 2,3 en 5 van het besluit van 10 oktober 2019 in het kader
van de Wet openbaarheid van bestuur verstrekte informatie met betrekking
tot de brief van 5 september 2Ot9 wordt verstrekt als feitelijke handeling.

2.2. De volgende documenten worden alsnog verstrekt: klacht per e-mail van 12
juni 2019 en een klacht per e -formulier van 31 juli 2019, beiden worden
geanonimiseerd verstrekt.

2.3. De onder punt 1 en 2 van het besluit van 10 oktober 2019 in het kader van
de Wet openbaarheid van bestuur verstrekte nadere informatie met
betrekking tot de brief van 19 september 2019 wordt verstrekt als feitelijke
handeling.

Inhoud en argumentering bezwaarschrift
Het bezwaarschrift en wat tijdens de hoorzitting door partijen naar voren is gebracht
maakt onderdeel uit van dit besluit en wordt als herhaald en ingelast beschouwd.

Ontvankelijkheid
Het bezwaarschrift is deels gericht tegen een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Het bezwaarschrift is tijdig (binnen zes
weken, artikel 6:7 Awb) ingediend en voldoet aan alle vereisten (artikel 6:5 Awb). Het
bezwaarschrift is daarom deels ontvankelijk.

Ingevolge artikel 8:1Awb kan een belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij
de rechtbank. Op grond van artikel 7:1Awb dient degene aan wie dit recht is toegekend
alvorens beroep in te stellen tegen dit besluit bezwaar te maken. Van die mogelijkheid
heeft reclamant gebruik gemaakt.
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Onder een belanghebbende wordt ingevolge artikel 1:2 Awb verstaan: degene wiens
belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Het gaat daarbij om een persoonlijk
belang wat zich onderscheidt van het belang dat een ieder heeft bij het bestreden besluit
Nu reclamant heeft verzocht om informatie op grond van de Wob, wordt hij automatisch
als belanghebbende aangemerkt bij besluiten omtrent zijn verzoek.

Heroverweging
Op grond van aftikel 7:11 Awb vindt op grondslag van het bezwaar een heroverweging
van het bestreden besluit plaats.

Hoorzitting
Naar aanleiding van het bezwaar is reclamant bij brief van 14 november 2019 een
ontvangstbevestiging gestuurd en is de te nemen beslissing op het bezwaar voor ten
hoogste zes weken verdaagd, zodat uiterlijk op 13 februari 2020 een beslissing op
bezwaar dient te worden genomen. Bij brief van 19 november 2019 is reclamant
uitgenodigd voor een hoorzitting op 10 december 2019. De hoorzitting heeft
plaatsgevonden op 19 december 2019. Van deze hoorzitting is een verslag gemaakt, welk
per e-mail aan reclamant is verstuurd. Bij e-mail van 28 december 2019 heeft reclamant
laten weten in te kunnen stemmen met het verslag.

Beoordeling van het bezwaar

Algemeen
De door u bij uw bezwaarschrift bijgevoegde "Rijksbrede Wob-leidraad" handelt over de
wijze waarop en de termijnen waarbinnen een wob-venoek dlent te worden behandeld.
Het niet in acht nemen van deze procedurevoorschriften betreuren wij maar heeft juridisch
geen gevolgen voor de rechtmatigheid van het genomen besluit. Het besluit is daarmee
niet onzorgvuldig genomen. In zoverre is dit bezwaar dan ook ongegrond.
Met betrekking tot uw inhoudelijke bezwaarpunten uit uw brief ten aanzien van ons Wob-
besluit d.d. 5 september 2019 wordt het volgende overwogen:

1. Geluidsbelasting
Ten aanzien van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van het
bestemmingsplan Laarveld 2016 fase 1 en 2 hebben wij u verwezen naar
www.ruimteiijkeplannen.nl. Deze doci.lmenten waren derhalve al openbaar en de
verwijzing daarnaar moet worden gezien als een feitelijke handeling waarop de Wet
openbaarheid van bestuur niet van toepassing is. De verwijzing naar reeds openbaar
gemaakte informatie heeft geen rechtsgevolg, omdat die informatie al openbaar was. Dat
betekent dat er geen sprake is van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Algemene wet
bestuursrecht waaftegen bezwaar kan worden gemaakt. Dat leidt ertoe dat het
bezwaarschrift wat dit onderdeel betreft als niet ontvankelijk wordt aangemerkt.

In onze begeleidende brief waarbij dit besluit op bezwaar aan u bekend wordt gemaakt
gaan wij nader in op uw verzoek om nadere informatie. Die informatie staat dus los van
het onderhavige besluit op bezwaar.

?, Verkeerslntensiteiten
De informatie c.q. onderbouwing waarop de gemeenteraad haar besluit heeft gebaseerd
c.q. het bestemmingsplan heeft vastgesteld is opgenomen in het desbetreffende
bestemmingsplan en in de reactie op de door u lngedlende zienswijze zoals opgenomen in
het raadsvoorstel van 29 september 2016. Er is geen andere lnformatle aan de raad ter
beschikking gesteld om tot een besluit te komen. De informatie is reeds in uw bezit en is
ook openbaar gemaakt op www.ruimtelijkeplannen.nl. De hierop betrekking waren
derhalve al openbaar en de verwijzing claarnaar rnoet worden gezien als een feitelijke
handeling waarop de Wet openbaarheid van bestuur niet van toepassing is. De verwijzing
naar reeds openbaar gemaakte informatie heeft geen rechtsgevolg, omdat die informatie
al openbaar was. Dat betekent dat er geen sprake is van een besluit als bedoeld ¡n artikel
1:3 Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Dat leidt ertoe
dat het bezwaarschrift wat dit onderdeel betreft als niet ontvankelijk wordt aangemerkt.



In onze begeleidende brief waarbij dit besluit op bezwaar aan u bekend wordt gemaakt
gaan wij nader in op uw verzoek om nadere informatie. Die informatie staat dus los van
het onderhavige besluit op bezwaar.

3. Onderzoeken en documentatie ten aanzien van licht en geluid
Met betrekking tot het aspect geluid verwijzen wij naar het antwoord op vraag 1

4. Documenten met betrekking tot documentatie
De formele communicatie over de onderwerpen zoals genoemd onder de punten 1
t/m 3 is onderdeel van het bestemmingsplan en het raadsbesluit. Met betrekking
tot de door u gevraagde informele informatie merken wij op dat deze niet in
documenten is aangetroften.

5. Ligging van een deel van de Pluimgierst
In onze begeleidende brief waarbij dit besluit op bezwaar aan u bekend wordt
gemaakt gaan wij nader in op uw verzoek om nadere informatie. Die informatie
staat dus los van het onderhavige besluit op bezwaar.

6. Klachten over bouw- en woonrijp maken Laarveld fase 2b
Er zijn telefonisch klachten binnengekomen over de drempel ín de Pluimgierst.
Deze zijn niet geregistreerd. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er op 12 juni
2019 ook een klacht per e-mail is ontvangen. Tevens is op 31juli 2019 een klacht
per e-formulier ontvangen. De per e-mail en e-formulier ontvangen klachten treft
u geanonimiseerd als bijlage bij dit besluit aan.

Met betrekking tot uw inhoudelijke bezwaarpunten uit uw brief ten aanzien van ons Wob-
besluit d.d. 19 september 2019 wordt het volgende overwogen:

2. Inritten en bestemmingsplan
Deze informatie staat niet in reeds bestaande documenten. Daarom kan die
informatie in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur niet worden
verstrekt. In onze begeleidende brief waarbij dit besluit op bezwaar aan u bekend
wordt gemaakt gaan wij nader in op uw verzoek om nadere informatie. Die
informatie staat dus los van het onderhavige besluit op bezwaar en is dus niet
voor beroep vatbaar.

3. Licht- en geluidsonderzoek inrit Pluimgierst
Er heeft in dit kader geen onderzoek plaatsgevonden anders dan is aangegeven in
in onze brief van 10 oktober 2019.
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