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Geacht College, 

Op 19 februari 2021 ontvingen wij een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 
Bij dit verzoek is informatie van uw organisatie betrokken. Naar aanleiding van dit verzoek zijn wij 

voornemens om een aantal documenten openbaar te maken. 

Het verzoek ziet op openbaarmaking van informatie met betrekking tot: Van der Valk Weert 

Conform artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij u hierbij in de gelegenheid om voor 18 

mei 2021 uw zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van ons voornemen. Meer concreet verzoeken wij 

u ons schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken welke informatie in bijgaande documenten wij naar 
uw mening niet mogen verstekken. In bijgaande documenten is met een marker aangegeven welke 

informatie naar ons oordeel niet voor openbaarmaking in aanmerking komt. Indien u van mening bent dat 
ook andere informatie niet openbaar zou moeten worden gemaakt, verzoeken wij u om dit met een 

andere kleur aan te geven en dit separaat per onderdeel toe te lichten. Als wij binnen de aangegeven 
termijn geen reactie van u hebben ontvangen, gaan wij er vanuit dat u geen bedenkingen tegen 
openbaarmaking heeft. 

De weigering van informatie kan enkel plaatsvinden als deze onder een van de weigeringsgronden uit 

artikel 10 en 11 van de Wob valt. Als bijlage treft u de tekst aan van deze artikelen. 

Uw reactie zullen we uiteindelijk meenemen in onze belangafweging bij de beslissing op het verzoek. 
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Voor meer informatie over bijgaande documenten kunt u contact opnemen met de behandelend 
ambtenaar via bovenstaande contactgegevens. 

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
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