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beslissing op Wob-verzoek - Bremenbergweg 2b Meppel

,

Op 26 november 2020 hebben wij van de Natuurbeschermingswacht Meppel en Omstreken een verzoek
om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ontvangen over de
biomassacentrale aan de Bremenbergweg 2b in Meppel (hierna: de biomassacentrale). In de bijlagen treft
u een geanonimiseerde versie aan van het verzoek. Het verzoek dateert van 9 november 2020 en de
Regionale Uitvoeringdienst Drenthe behandelt het verzoek namens de gemeente Meppel.

Precisering Wob-verzoek
Op 28 januari 2021 en op 2 februari 2021 heeft
contact gehad met u over het
preciseren van het ingediende Wob-verzoek. U gaf aan dat u graag een overzicht ontvangt met het aantal,
soort en een samenvatting van de klachten over en de controles bij de biomassacentrale vanaf het moment
dat de biomassacentrale in werking is.
Op 2 februari 2021 heeft u uw verzoek aangevuld met de opmerking het overzicht niet te beperken tot en
met 9 november 2020 (de indieningsdatum van het verzoek). Er is afgesproken dat het verzoek om een
overzicht van de klachten en controles in de plaats treedt van het verzoek van 9 november 2020. Als u het
overzicht krijgt van alle klachten en controles tot en met heden, is het verzoek naar uw wens afgehandeld.
U ziet graag dat het overzicht openbaar wordt gemaakt.
Overzicht van de klachten en controles
Uit onderzoek en de inventarisatie naar aanleiding van dit Wob-verzoek is gebleken dat er bij ons geen
overzicht berust van het aantal klachten over en de controles bij de biomassacentrale. De informatie over
de ingediende milieu-klachten en de controles berust bij ons en daarom hebben wij het gevraagde
overzicht geproduceerd. U treft het overzicht aan in de bijlagen.

Beslissing op uw verzoek
Wij verstrekken het gevraagde overzicht van de klachten over en de controles bij de biomassacentrale aan
de Bremenbergweg 2b in Meppel.
Tegelijkertijd merken wij op dat wij het Wob-verzoek formeel afwijzen, want het gevraagde overzicht is
vervaardigd na de datum van het Wob-verzoek en een verzoek strekt niet zo ver dat het ook betrekking
heeft op documenten die zijn verkregen of vervaardigd na de indieningsdatum van het verzoek.
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Publicatie
Dit besluit wordt samen met de bijlage gepubliceerd op de site van de gemeente Meppel. U vindt de
publicatie op: www.meppel.nl/wob
Afschriften
Wij sturen afschriften van deze brief naar de eigenaar van de biomassacentrale en de gemeente Meppel.
Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met
via telefoonnummer 0592of
via
telefoonnummer: 0592
van de RUD Drenthe.
Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van gemeente Meppel,
namens dezen,

Teamleider Juridisch RUD Drenthe
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