Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn
Aan:
Burgemeester en Wethouders gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
Steenwijk

Datum : Giethoorn, 24 juli 2021
Betreft : In gebreke stelling WOB-verzoek (zaaknummer 38577)

Geacht College van B&W,
Bij brief van 20 juni 2021 hebben wij o.g.v. art. 6 Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) een verzoek ingediend
om alle informatie die bij u in het bezit is, en/of die bij u bekend is, betreffende het ontwikkelen van (de
ideeën van) een weg van ’t Vonder naar De Nering aan ons te doen toekomen. In betreffende brief hebben
we tevens aangeven welke informatie/stukken het betreft en de uiterste termijn waarbinnen deze aan ’t
GB verstrekt dienen te worden (19 juli 2021).
Onze brief hebben wij digitaal aan u doen toekomen. Dit hebben wij op aangeven van een medewerkster
van het bestuurssecretariaat gedaan. De voorzitter van ’t Gieters Belang (GB) heeft deze medewerkster op
18 juni 2021 omstreeks 15.00 uur telefonisch benaderd met de vraag op welke wijze een WOB-verzoek
ingediend moet worden. Zij heeft toen expliciet aangegeven dat dit digitaal kon en dat het sturen van een
hard-copy niet nodig was.
Bij brief van 29 juni 2021 heeft u ons laten weten het door ons gedane WOB-verzoek te weigeren onder
verwijzing naar art. 2:15 AwB, namelijk dat de aanvaarding daarvan tot een onevenredige belasting voor u
als bestuursorgaan zou leiden. Nu via uw bestuurssecretariaat kenbaar is gemaakt dat de elektronische weg
voor het doen van een WOB-verzoek open stond en wij erop mogen vertrouwen dat juist medewerkers van
het bestuurssecretariaat van de te volgen procedures op de hoogte zijn, houden wij vast aan de in artikel
6, eerste lid WOB gestelde termijn van vier weken.
T.a.v. uw tweede grond om ons verzoek te weigeren, namelijk dat het u niet duidelijk was welke
informatie wij wensen te ontvangen, hebben wij u er bij brief van 2 juli 2021 op gewezen dat wij in ons
verzoek uitdrukkelijk hebben vermeld voor welke bestuurlijke aangelegenheid en welke soorten
document(en) we het verzoek aanvragen. Verlenging van de reactie termijn is derhalve niet aan de orde.
De reactietermijn van vier weken is inmiddels verstreken. Een verdaging van de beslistermijn is door ons
niet ontvangen. Gelet op de bovengenoemde omstandigheden stellen wij – conform artikel 4:17 van de
Algemene wet bestuursrecht - het College van Burgemeesters & Wethouders in gebreke. Wij verzoeken u
dan ook per omgaande, doch uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van deze brief, de bij brief van 20
juni 2021 gevraagde informatie aan ons toe te zenden.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien de informatie met belangstelling
tegemoet. Gezien de mondeling verstrekte informatie en de voortvarendheid waarmee het proces m.b.t.
de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek wordt opgepakt, zult u begrijpen dat het voor ons als
belangenvereniging van groot belang is de gevraagde informatie z.s.m. te ontvangen!

Namens het bestuur van ’t Gieters Belang,

Voor en door ‘t dorp
p/a: Beulakerweg 74, 8355 AJ Giethoorn
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