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Onderwerp Wob-verzoek gemeenteraad biomassacentrale

Geachte  ,

Op 22 september 2021 heeft u bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Meppel (hierna: college) een verzoek ingediend op grond van
de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Uw verzoek heeft betrekking op
de biomassacentrale, Bremenbergweg 2b.

Omdat uw verzoek deels betrekking heeft op informatie die berust bij de
gemeenteraad van de gemeente Meppel (hierna: gemeenteraad), heeft het
college uw verzoek op grond van artikel 4 van de Wob op 12 oktober 2021
gedeeltelijk doorgestuurd aan de gemeenteraad.

Zoals het college heeft aangegeven in haar brief van 12 oktober 2021 berusten
de door u gevraagde documenten van punt 17 van uw verzoek bij de
gemeenteraad. In uw verzoek onder punt 17 vraagt u naar openbaarmaking van
deþÿ�  �documenten rondom de uitnodigingen om deel te nemen aan De Ronde en
correspondentie over deelname daaraan Voor dit onderdeel van uw verzoek
zullen wij daarom een besluit nemen.

Ons besluit
Wij hebben besloten uw verzoek gedeeltelijk toe- en gedeeltelijk af te wijzen. Wij
wijzen uw verzoek op grond van artikel 10, lid 2 sub e van de Wob af voor zover
uw verzoek ziet op het openbaar maken van persoonsgegevens. Wij hebben het
belang van openbaarheid van de in de documenten genoemde namen afgewogen
ten opzichte van het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 
Omdat openbaarheid in de zin van de Wob openbaar voor een ieder en voor altijd 
tot gevolg heeft en de openbaarheid van namen geen toegevoegde waarde heeft
voor de inhoud van de documenten, achten wij het belang van eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer in deze groter. Voorgaande geldt niet voor namen
van personen die uit hoofde van hun functie reeds in de openbaarheid treden. 
Deze namen zullen niet geanonimiseerd worden.
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Voor het overige wijzen wij uw verzoek toe. De geanonimiseerde documenten
treft u als bijlage bij dit besluit. Het betreffen de volgende documenten:

1. Aankondiging van de extra De Ronde op 16 september 2021 betreffende
een rondetafelgesprek over de biomassacentrale. (2 september 2021);

2. Correspondentie met de initiatiefnemers van dit rondetafelgesprek (7 en 8 
september 2021);

3. Correspondentie met de ambtelijke organisatie over het programma (7
september 2021);

4. Bevestiging uitnodiging Wijkplatform Nieuwveense Landen (9 september
2021);

5. Correspondentie inzake vraag over extra De Ronde (13 september 2021);
6. Bevestiging programma extra De Ronde aan voorzitter (14 september

2021);
7. Uitnodigingslink en programma ambtelijke organisatie en RUD Drenthe

(15 september 2021);
8. Agenda De Ronde op 16 september 2021.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met   via
telefoonnummer 14 0522  griffie@meppe .nl.

Hoogachtend, 
namens de gemeenteraad
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Bezwaar maken
Wilt u bezwaar maken tegen ons besluit? Stuurt u dan binnen zes weken na de 
datum van deze brief uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Meppel
Gemeenteraad
Pos bus 501
7940 AM MEPPEL

Let u erop dat u in uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende gegevens 
opneemt:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift indient;
- een korte omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- een duidelijke uitleg waarom u het niet eens bent met ons besluit.

Zo voorkomt u dat uw bezwaar vertraging oploopt. Vergeet u niet het 
bezwaarschrift te ondertekenen?

Voorlopige voorziening
U kunt in spoedeisende gevallen ook een voorlopige voorziening aanvragen als u 
een bezwaarschrift heeft ingediend. Dat is een voorlopige beslissing om een 
bepaald besluit uit te stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige 
voorziening vraagt u aan bij:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland,
Afdeling bestuursrecht,
Pos bus 150,
9700 AD Groningen

Let u erop dat de Rechtbank voor uw verzoek om een voorlopige voorziening 
kosten in rekening brengt.


