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buiten behandeling stellen Wob-verzoek

Bijlage(n):
Geachte

Op2L januari 2020 hebben wij (na doorzending doorde RUD Limburg Noord) uwverzoek
in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) ontvangen inzake
koeltechnische installatiebedrijven en bedrijven of instellingen met één of meer
koeltechnische installaties. Ten aanzien van uw verzoek berichten wij u als volgt.

Verzoek om nadere precisering
Bij brief d.d. 20 februari 2020 hebben wij u een verzoek om nadere precisering gestuurd
omdat uw verzoek te algemeen geformuleerd is in de zin van artikel 3,lid 4 Wob. Daarbij
hebben wij u de mogelijkheid geboden om de nadere precisering uiterlijk drie weken na de
verzenddatum (20 februari 2O2O) toe te zenden. Dit betekent dat wij uiterlijk op 12 maart
2020 uw nadere precisering hadden moeten ontvangen.
Buiten behandeling gesteld
Wij hebben vastgesteld dat wij tot op heden geen nadere precisering van u hebben
ontvangen. Wij hebben derhalve besloten uw Wob-verzoek buiten behandeling te stellen
op basis van aftikel 4:5, eerste lid onder c Algemene wet bestuursrecht.
Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
uw naam, adres, datum en handtekening;
een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur
een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal
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Spoed

Is uw

bezwaar zo spoedeisend dat u de behandeling van uw bezwaarschrift niet kunt
afwachten? Dan kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een
voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om een handeling uit
te stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of
digitaal aanvragen l
met een brief:

Stuur uw verzoekschrift naar:
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND
digitaal
Via http //loket. rechts pra a k. n l/bestu u rsrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.
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