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Onde e p WOB-verzoek inzake bestemmingsplanwijziging Centrumschil P ins Hendrikkade

Geachte  ,

Op 25 november 2021 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna: Wob) ontvangen. Hierin vraagt u om informatie over de
bestemmingsplanwijziging Meppe Centrumschil Prins Hendrikkade.

In deze brief treft u ons besluit op uw ingediende verzoek. Wij willen u hierbij
tevens onze excuses aanbieden dat wij ons besluit niet hebben kunnen nemen 
binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn.

Concreet vraagt u ons om het volgende openbaar te maken:

• Alle documentatie over het samenstellen van het ontwerp
bestemmingsplanwijziging Meppe Centrumschil Prins Hendrikkade, 
inclusief gemaakte afspraken met alle betrokken partijen, waaronder
Woonconcept, architect Bureau Massa, aannemer Mateboer en Mateboer
projectontwikkeling, de ontwikkelaar WVG, en de huidige aannemer
Hegeman;

• Alle documentatie over de bestemmingsplanwijziging 
Concordiastraatin2010/2011;

• Advies Welstandscommissie inzake bestemminsplan 
Concordiastraatd.d.1999/2000.

Zienswijze
Omdat uw verzoek ziet op documenten die mede betrekking hebben op derde- 
belanghebbenden, hebben wij deze derde-belanghebbenden in de gelegenheid
gesteld om een zienswijze in te dienen op ons voorgenomen besluit. Van deze
mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Ons besluit
Wij hebben besloten uw verzoek gedeeltelijk toe- en gedeeltelijk af te wijzen. 
Wij wijzen uw verzoek af voor zover de door u gevraagde documenten niet bij
ons aanwezig zijn en voor zover uw verzoek ziet op het openbaar maken van
persoonsgegevens. Wij hebben het belang van openbaarheid van de in de
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documenten opgenomen 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. Bedrijfsnamen en bedrijfsadressen vallen niet onder
deze uitzondering en zullen daarom wel openbaar worden gemaakt. Hetzelfde
geldt voor de namen van ambtenaren die vanuit hun functie in de openbaarheid
treden. U kunt hierbij denken aan de naam van een wethouder. Deze zullen
eveneens openbaar gemaakt worden.

Publicatie op Meppel.nl
Uw geanonimiseerde Wob-verzoek zal samen met ons besluit en de daarbij 
behorende bijlagen worden gepubliceerd op de website van de gemeente Meppel. 
De openbaar gemaakte documenten kunnen daar geraadpleegd worden. Indien u
een fysieke kopie van de documenten wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven
bij   via onderstaande contactgegevens. Houdt u er
rekening dat hiervoor kosten in rekening gebracht kunnen worden.

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

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
College van burgemeester en wethouders
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,

 



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

Hoogachtend, 
namens burgemeester  wethouders,

Teammanager Advies

Dit document is digitaal ondertekend en daarom niet voorzien van een handtekening.


