
Collegevoorstel

Pagina 1 van 2

Onderwerp: Beslissing op bezwaar inzake Werkgroep Milieubeheer Groesbeek

Vergadering B&W:

Portefeuillehouder: J.G.M. Thijssen

Openbaarheid: Openbaar

B&W voorstel of -besluit

Zaaknummer: Z-15-24903

Documentnummer: VB/15/00847

Ambtenaar: D. Nauta

Datum document: 20 november 2015

Bijlagen:

Besluit Z-15-21182
Advies commissie bezwaarschriften
Verslag commissie bezwaarschriften
Beslissing op bezwaar UIT-39686

 

Ter besluitvorming

Voorstel:
In te stemmen met:

1. Het bezwaarschrift gegrond verklaren ten aanzien het verzoek om digitale verstrekking van de 
gevraagde stukken;

2. voor het overige het bezwaarschrift ongegrond verklaren.

Besluit:
Akkoord conform voorstel

mentk0
Markering



Pagina 2 van 2

TOELICHTING COLLEGEVOORSTEL

Inleiding
De heren J. de Valk en J. Buers hebben namens de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek op 
19 januari 2015, ingekomen op 20 januari 2015, een verzoek op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) ingediend. In het Wob verzoek is verzocht om het 
digitaal toezenden van documenten die betrekking hebben op de aanleg van het fietspad 
door de spoorkuil te Groesbeek. 

Het college heeft na verdaging op 27 maart 2015 het besluit op het Wob verzoek genomen 
en de documenten per post toegezonden. 

Op 5 mei 2015, ingekomen op 7 mei 2015, heeft de heer J. de Valk als voorzitter namens de 
Werkgroep Milieubeheer Groesbeek een bezwaarschrift tegen dit besluit ingediend. 

Op 13 juli 2015 heeft de hoorzitting bij de commissie Bezwaarschriften plaatsgevonden.

De commissie Bezwaarschriften heeft op 5 oktober 2015 advies uitgebracht. Hierin wordt 
geadviseerd het bezwaarschrift gegrond te verklaren ten aanzien het verzoek om digitale 
verstrekking van de gevraagde stukken en voor het overige het bezwaarschrift ongegrond te 
verklaren. Wij adviseren u om het advies van de commissie ongewijzigd over te nemen. 

Voor wat betreft het advies van de commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift gegrond 
te verklaren ten aanzien van het verzoek om digitale verstrekking van de gevraagde stukken 
had het college rekening moeten houden met de voorkeur van verzoeker om de gevraagde 
informatie digitaal te verstrekken.  Voor wat betreft de heffing van de leges is de 
heffingsambtenaar hierin bevoegd een besluit op bezwaar te nemen. Met inachtneming van 
het advies van de commissie Bezwaarschriften zal de heffingsambtenaar een besluit nemen.

Doelgroep en beoogd effect
Het nemen van een beslissing op bezwaar. 

Argumenten
Zoals de commissie aangeeft heeft het college in redelijkheid aan het Wob verzoek voldaan;  
ten onrechte is geen rekening gehouden met de voorkeur van verzoeker om de gevraagde 
informatie digitaal te verstrekken. 

Advies van adviserende afdelingen
Conform advies Commissie Bezwaarschriften

Communicatie
Toezenden van een schriftelijk besluit


