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Onderwerp vuurwerkevenementen

Geachte  ,

Naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland van 
1 september 2020 ontvangt u van ons een nieuwe beslissing op uw
bezwaarschrift over het Wob verzoek " vuurwerkevenementen Op 13 
november 2020 zonden wij u al een principebesluit. Met deze brief vullen we die
beslissing aan.

Nieuwe inhoudelijke reactie op uw Wob verzoek

In het onderstaande van deze brief zullen wij uw Wob verzoek opnieuw
inhoudelijk behandelen.

Specificatie

Als uitgangspunt voor de behandeling van uw Wob verzoek nemen we de
formulering van uw verzoek, namelijk:

Alle informatie betreffende vuurwerkevenementen vanaf de inwerkingtreding 
van de Wnb (1 januari 2017).

U hebt uw verzoek gespecificeerd op 8 april 2019:

1. het gaat om vuurwerkevenementen binnen de gemeente Meppel

Met name wilt u kunnen volgen:

2. Of het advies van de RUD om ecologisch onderzoek uit te voeren wordt
opgevolgd

3. Of er vorige ecologische onderzoeken zijn
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4. Wat de kosten zijn van een ecologisch onderzoek
5. Wat de besluitvorming is
6. Of de inspanning om alle natuurelementen waaronder ook bomen en

bodem te beschermen voldoende is
7. Evaluaties van voorgaande evenementen
8. Waarom vergunningverlening tegen de afspraak in geen mogelijkheid 

geeft op 6 weken bezwaar.

U heeft bij uw specificatie foto's geleverd van de locatie Wilhelminapark. In het
overleg van 2 oktober 2020 hebt u met de heer  besproken dat
uw verzoek met name betrekking heeft op deze locatie. Als er alternatieve
locaties in beeld waren voor een vuurwerkevenement wilt u daarvan de
betreffende documenten ontvangen.

Wij behandelen uw verzoek met deze vragen. Voor de duidelijkheid hechten we
eraan te benadrukken dat u met uw Wob verzoek uitsluitend kunt verzoeken om 
documenten. Uw specificatie is deels vragenderwijs gesteld. Het antwoord op de
door u gestelde vragen zult u zelf moeten vinden aan de hand van de door ons
verstrekte documenten. Deze brief is niet bedoeld als een inhoudelijke reactie.

Bepaling positie stichting Event Desk

In ons besluit van 13 november 2020 hebben wij duidelijkheid gegeven dat wij
stichting Event Desk niet als een bestuursorgaan zien of als een andere
instelling die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het college.

Dat betekent dat wij in het kader van uw Wob verzoek geen documenten zullen 
opvragen bij deze stichting.

Gegevens die berusten bij provincie Drenthe

Voorts heeft de rechtbank bepaald dat wij moeten onderzoeken of uw vraag 
mede betrekking heeft op documenten die bij de provincie Drenthe berusten
inzake correspondentie met de gemeente Meppel over vuurwerkevenementen. 
Wij geleiden uw Wob verzoek daarom door naar de Provincie Drenthe.

Op 20 oktober 2020 heeft de provincie Drenthe ons laten weten dat zij na 
afstemming met u niet overgaan tot het verstrekken van hun aandeel in het
dossier aan u. En dat uw Wob verzoek aan hen is ingetrokken.

Wij zullen de documenten openbaar maken waarover wij zelf beschikken in 
relatie tot uw Wob verzoek voor zover dat betreft correspondentie met de
Provincie Drenthe. Wij hebben de provincie Drenthe op grond van artikel 4:8 
Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te
dienen over het verstrekken van documenten waarin zij belanghebbend zijn.



Documenten over ecologisch onderzoek

De rechtbank heeft ons opgedragen om te onderzoeken of er documenten over
ecologisch onderzoek aanwezig zijn die vallen onder de reikwijdte van het Wob
verzoek. In het vervolgbesluit gaan we daar verder op in.

Toelichting op de wijze van onderzoek en de uitkomsten voor
openbaarmaking

Tenslotte leggen we, zoals de rechtbank opdraagt, uit welk onderzoek is
gedaan, wat het onderzoek heeft opgeleverd, welke documenten kunnen 
worden verschaft en of er eventueel weigeringsgronden zijn. Deze uitleg is
gekoppeld aan een lijst met daarop gespecificeerd de verstrekte documenten.

1. Documenten over vuurwerkevenementen in de gemeente Meppel vanaf 1
januari 2017. Deze documenten zijn opgevraagd uit het archief van
gemeente Meppel alsmede e-mail accounts van betrokken medewerkers.

2. Advies van de RUD over ecologische onderzoeken. Deze documenten zijn 
opgevraagd uit e-mail accounts van betrokken medewerkers.

3. Ecologische onderzoeken. Deze documenten zijn opgevraagd uit het
archief van gemeente Meppel en e-mail accounts van betrokken 
medewerkers

4. De kosten van de ecologische onderzoeken. Deze documenten zijn
opgevraagd uit e-mail accounts van betrokken medewerkers.

5. De besluitvorming. Deze documenten zijn betrokken uit het archief van 
gemeente Meppel en e-mail accounts van medewerkers.

6. Specifieke informatie in documenten gericht op de bescherming van 
bodem en bomen: hierover zijn geen documenten gevonden in het
archief van gemeente Meppel en e-mail accounts van betrokken 
medewerkers.

7. Evaluaties van vuurwerkevenementen. Deze documenten zijn 
opgevraagd uit het archief van gemeente Meppel en uit e-mailaccounts
van betrokken medewerkers

8. Documenten over de bezwaartermijn. Deze documenten betreffen een e- 
mailwisseling over een te behandelen bezwaarschrift.

9. Een aantal documenten verkregen van de provincie met betrekking tot
uw zoekvraag.

10. Een aantal documenten verkregen van de RUD met betrekking tot uw
zoekvraag.

Lijst op te leveren documenten

Onderstaand treft u per vraag de door ons te verstrekken documenten. De
verwijzingen zijn genummerd overeenkomstig de inhoud van deze brief.

Niet mee eens

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u beroep instellen bij de
Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD



Groningen. Het beroep moet worden ingediend binnen 6 weken na de datum
van
deze brief. In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende gegevens
opnemen:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.
Vergeet u niet het beroepschrift te ondertekenen?
Daarnaast kunt u nog een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit
kunt u doen als u op korte termijn een oordeel van de rechter nodig heeft. Dit
verzoek kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord- 
Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
Voor het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening 
moet u griffierecht betalen.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan gerust contact met de heer R . U kunt hem 
bereiken via telefoonnummer 14 0522.



Bijlage
1. Documenten over vuurwerkevenementen in de gemeente Meppel vanaf 1

januari 2017
1.1. 2017 16 documenten
1.2. 2018 5 documenten
1.3. 2019 1 document
1.4. Emailbijlagen bij de documenten 6 documenten
2. Advies van de RUD over ecologische onderzoeken 4 documenten
3. Ecologische onderzoeken 14 documenten
3.1. Emailbijlagen bij de documenten 8 documenten
4. De kosten van ecologische onderzoeken 3 documenten
5. De besluitvorming 44 documenten
5.1. Emailbijlagen bij de documenten 8 documenten
6. Specifieke informatie in documenten gericht op de bescherming van bodem

en bomen geen documenten
7. Evaluaties van vuurwerkevenementen 8 documenten
7.1. Emailbijlagen bij documenten 4 documenten
8. Documenten over de bezwaartermijn 1 document
9. Documenten verkregen van provincie Drenthe 37 documenten
9.1. Emailbijlagen bij de documenten 10 documenten
10. Documenten verkregen van de RUD
10.1 Brieven 3 documenten
10.2 Mails tussen RUD en Meppel 16 documenten
10.3 Ontbrandingstoestemming en brieven 3 documenten
10.4 Overig
10.4.1. Aanvraag 17-01-19 4 documenten
10.4.2. Aanvullende gegevens 16-04-19 2 documenten
10.4.3. Advies E. 1 document
10.4.4. Advies VRD 26-04-2019 1 document
10.4.5. Advies WNB 31-01-19 2 documenten
10.4.5.1. Ontbrandingstoestemming en brieven 6 documenten
10.5 Emailbijlagen bij de documenten 14 documenten


