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Gemeente Noordoostpolder
t.a.v. College van B&W
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

Bezorgd met ontvangstbevestiging.

Emmeloord, 28 juni 2021.

Betreft:Indiening Wob-verzoek inzake Plankaart (d.d. 06-07-2010) behorend bij bestemmingsplan
Emmeloord- De Deel, Stadshart en de hierin aangebrachte wijzigingen.

Zeer geachte leden van het College van B&W,

Ondergetekenden,  e.a. dienen via dit schrijven een Wob-verzoek in naar alle
documenten en verslagleggingen die betrekking hebben op het tot stand komen van de originele
plankaart alsmede alle aanpassingen in genoemde plankaart. De aanpassingen betreffen, voor zover
ons bekend, de aanpassingen d.d. 29-09-2010, 03-11-2010, 09-03-2011 en 28-07-2011. Onderdeel
van de gevraagde documenten dienen onder andere om ondergetekenden inzicht te geven in de
wijze waarop de aanpassingen tot stand zijn gekomen en op welke wijze de aanpassingen met de
gemeenteraad zijn gecommuniceerd.

Bestuurlijke aangelegenheden die een rol spelen inzake dit Wob-verzoek zijn ruimtelijke ordening
en het correct besteden van publieke middelen.

Ik vraag om een kopie van:

• de originele plankaart

• de aanpassingen

• de bij de aanpassingen behorende documenten

• verslag van communicatie door College en/of ambtenaren naar de raad betreffende de
aanpassingen

• opgemaakte akten/overeenkomsten en/of afspraken van aanpassingen

• alle vastleggingen door medewerkers of ingehuurde medewerkers van de gemeente
Noordoostpolder met als onderwerp Plankaart Bp. Emmeloord - de Deel, Stadshart

Wij verzoeken u om terughoudend te zijn met het weigeren van documenten, mocht u toch besluiten
om onderdelen te weigeren, dan verzoeken wij om een goede motivering per document. Wij laten u
nu al weten dat wij accepteren dat namen van ambtenaren weggelakt worden.
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Ik attendeer u erop dat werking van webartikel 10.2.b niet aan de orde is omdat de kwestie de finale
besluitvorming reeds voorbij is.

Als onderdeel van de beslissing willen wij een inventarislijst met daarin alle onder de reikwijdte
van dit verzoek vallende documenten bij of onder u.

Per document dient u aan te geven, met daarbij per document aangegeven: verstrekt / geheel
geweigerd / gedeeltelijk geweigerd; en de grond(en) waar op (gedeeltelijk) geweigerd is.

Daar waar originelen zich bij en onder u in digitale vorm bevinden moet het verzoek om kopie
opgevat worden als een verzoek om een inleesbare digitale kopie. Daar waar originelen zich bij en
onder u in papieren vorm bevinden moet het verzoek om kopie opgevat worden als een verzoek om
papieren kopie.

c.c. Gemeenteraad gemeente Noordoostpolder
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