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Wob-verzoek

Geachte heren De Valk en Buers,
Op 19 januari 2015, ontvangen op 20 januari 2015, heeft u namens de Werkgroep
Milieubeheer Groesbeek een schriftelijk verzoek op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (hierna: Wob) ingediend. Op 17 februari jl. is de beslissing op uw verzoek met vier
weken verdaagd.
U geeft aan dat u na onze reactie op uw brief van 1 december 2014 nog met een aantal
vragen bent blijven zitten die onder andere te maken hebben met het gevolgde tijdpad bij de
aanleg van het fietspad door de spoorkuil.
Daarbij geeft u aan dat is toegezegd om de eindrapportage van het door Bureau
Waardenburg uitgevoerde onderzoek toe te zenden. Bijgaand treft u het onderzoek van het
Bureau Waardenburg d.d. 23 oktober 2014 aan. Dit betreft het uitvoeren van een Flora- en
faunawet toets langs het oude spoortracé ten westen van Groesbeek.
Met een beroep op de Wob verzoekt u ons verder om alle informatie toe te sturen die
betrekking heeft op de aanleg van dit fietspad.
1. Interne beleids- en besluitvorming, communicatie tussen onder andere bestuur en
ambtenaren, communicatie met (leden van de) gemeenteraad.
Op grond van artikel 11 van de Wob wordt, in geval van een verzoek om informatie uit
documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Met inachtneming hiervan treft u bijgaand de
beschikbare openbare informatie aan.
2. Aanbesteding van de aanleg van het betonfietspad, gunning en opdrachtverlening.
Bijgaand treft u de gunning van de opdracht conform de aanbesteding inzake het bestek
"fietspad Duits lijntje, GGR2012/P01, verzonden op 5 juni 2014.
3. Alle communicatie tussen gemeente en aannemer o.a. instructies van gemeentezijde
over uitvoering.
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Op grond van artikel 10 van de Wob blijft het verstrekken van informatie achterwege voor
zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door rechtspersonen vertrouwelijk aan
de overheid zijn meegedeeld.
Met inachtneming daarvan treft u de desbetreffende stukken aan.
4. Alle communicatie tussen gemeente en advocaat van de gemeente o.a. adviezen en
standpunten van de advocaat over de procedure inzake Flora- en faunawet.
Documenten over de communicatie tussen gemeente en advocaat zijn stukken voor intern
beraad en vallen tevens onder de vertrouwelijke relatie tussen advocaat en cliënt. Tussen
bijgaande stukken treft u mailverkeer tussen advocaat en medewerkers aan.
5. Alle communicatie tussen gemeente en Staatsbosbeheer o.a. over verharding
schelpenpad.
6. Alle communicatie tussen gemeente en Bureau Waardenburg.
Punt 5 en 6:
De beschikbare (schriftelijke) communicatie tussen de gemeente en Staatsbosbeheer en
Bureau Waardenburg is als bijlage gevoegd bij deze brief.
Kosten toesturen documenten
Voor het ontvangen van documenten worden de volgende kosten in rekening gebracht. De
kosten voor het toesturen van documenten zijn in formaat A4 of kleiner per bladzijde € 0,50.
Deze kosten zijn van te voren met u besproken en u heeft aangegeven dat u de documenten
wenst te ontvangen.
De kosten voor het toesturen van de door u verzochte documenten bedragen €207,00. U
ontvangt hiervoor separaat een factuur.
Bezwaar
Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen u en belanghebbenden
binnen zes weken na datum van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift bij het
college van burgemeester en wethouders Groesbeek indienen. Het adres is Postbus 20,
6560 AA Groesbeek. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivatie) van het bezwaar.
Als u bezwaar heeft ingediend is, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed
dat vereist, het eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM Arnhem. Hierbij dient u een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. In geval
van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
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U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde
rechtbank via http://l0ket.rechtspraak.nl/bestuursreoht. Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Mw. D.D.B.M. Pricken-Lamers
Manager afdeling Bedrijfsvoering

Reageert u op deze brief? Vermeld dan altijd het zaaknummer.
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