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WOB-verzoek onderzoek geluidsoverlast RUD Biomassacentrale Meppel

Geachte

,

Op 4 april 2021 heeft u ons een brief gestuurd waarin u vraagt om informatie in
het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Uw verzoek
U heeft ons gevraagd om openbaarmaking van de onderzoeksresultaten van een
door de RUD Drenthe uitgevoerd geluidsonderzoek naar aanleiding van
geluidsklachten over de biomassacentrale gelegen aan de Bremenbergweg 2 te
Meppel.

Algemeen
Op grond van artikel 3 van de WOB kan een ieder een verzoek om informatie
neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een
bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan
werkzame instelling, dienst of bedrijf. Ingevolge artikel 1, aanhef en onder a van
de WOB wordt onder een document verstaan: een bij een bestuursorgaan
berustend schriftelijke stuk of ander materiaal dat gegevens bevat.
Besluit
Wij komen tegemoet aan uw verzoek. Het document 'Meetverslag Geluidmeting
Biomassacentrale Bremenbergweg 2 Meppelþÿmaken wij openbaar en treft u als
bijlage bij deze brief aan. Gelet op de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer van betrokkenen hebben wij dit document geanonimiseerd.

Vragen
Als u naar aanleiding van dit besluit nog vragen hebt, dan kunt u telefonisch
contact opnemen met
op telefoonnummer 14 0522 of via
postbus@meppel.nl

Bezwaar maken
Wilt u bezwaar maken tegen ons besluit? Stuur dan binnen zes weken na de
datum van deze brief uw bezwaarschrift naar:

Stadhuis Grote Oever 26

|

Postbus 501

| 7940

AM Meppel

| postbus@meppel.nl | www.meppel.nl | tel.

14 0522

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. Zo voorkomt u dat uw bezwaar vertraging oploopt:
- 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.

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.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

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

