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Van: Stichting Arnhems Peil    

Westervoortsedijk 85, 

68927 AW, Arnhem 

  

Aan: College van burgemeester en wethouders  

Koningstraat 38  

6811 DG ARNHEM  

 

Betreft:  Verzoek besluit en vaststelling dwangsom t.a.v. overschrijden behandelingstermijn WOB verzoek 

 

Arnhem, 6-01-2021  

 

Geacht College, 

Op 2 november 2020 hebben wij een WOB-verzoek bij u ingediend (zie link hieronder en bijlage 1): 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-

voor-woonboten.pdf 

Op 4 december hebben wij u in gebreke gesteld omdat er nog niet was beslist. Wij hebben u een termijn van twee 

weken gegeven en aangegeven dat u dwangsommen zou verbeuren als u binnen die termijn geen beslissing zou 

nemen (zie link hieronder bijlage 2): https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-

wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf 

Helaas hebben wij moeten vaststellen dat u tot op heden nog altijd geen besluit heeft genomen op ons verzoek. 

Wij verzoeken u hierbij vriendelijk om per omgaande een besluit te nemen en daarbij de verbeurde dwangsom 

vast te stellen. Het is niet de eerste keer dat wettelijke termijnen overschreden worden door het College en de 

gemeente Arnhem en bij een vorig WOB verzoek hebben we een groot aantal documenten niet opgeleverd 

gekregen en zijn we nog steeds in afwachting van reactie. Hieronder de link naar de uitleg over deze wet: 

https://arnhemspeil.nl/docs/2018-07-28-gov-nl-wetten-regeling-wet-openbaarheid-van-bestuur-

bwbr0005252.pdf  

 

Ons Wob-verzoek betrof; 
 

1. Alle communicatie van vorig jaar (2020) waaronder (maar niet beperkt tot) de brieven, memo’s, e-mails, rapporten, voorstellen en 

besluiten ten aanzien van (mogelijke) ligplaatsen of het creëren van mogelijkheden voor ligplaatsen voor woonboten.  

 

2. Alle communicatie van vorig jaar (2020) waaronder (maar niet beperkt tot) de brieven, memo’s, e-mails, rapporten, voorstellen en 

besluiten t.b.v. het opkopen van (gewenste, ongewenste, etc.) ligplaatsen en/of vergunningen.  

 

Indien wij binnen een week na heden geen beslissing hebben ontvangen zullen wij beroep wegens niet tijdig 

beslissen instellen bij de rechtbank. 

 

Wij vertrouwen erop dat het zover niet hoeft te komen. 

 

Hoogachtend,  

   

Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout, 

Namens Stichting Arnhems Peil en de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN) 

www.arnhemspeil.nl 

+31 (0) 6 2888 3999 

https://www.arnhemspeil.nl/docs/2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/docs/2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2018-07-28-gov-nl-wetten-regeling-wet-openbaarheid-van-bestuur-bwbr0005252.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2018-07-28-gov-nl-wetten-regeling-wet-openbaarheid-van-bestuur-bwbr0005252.pdf
http://www.arnhemspeil.nl/
https://arnhemspeil.nl/

