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Aan: College van burgemeester en wethouders  

Koningstraat 38  

6811 DG, Arnhem 

 

 

Betreft:  Overschrijden behandelingstermijn WOB verzoek t.a.v. alle communicatie en documentatie m.b.t. de 

“luchtagenda naar een schonere lucht” en/of het “Arnhemse Burgermeetnet” en/of de opdracht van het GNMF 

t.b.v. het Arnhemse Burgermeetnet. 

 

Arnhem, 14-01-2021  

 

Geacht College van B&W van Arnhem, 

  

Middels deze brief richten wij ons tot u met de mededeling dat de wettelijke termijn voor het behandelen van ons 

WOB verzoek, van 2 december 2020 zoals bedoeld in artikel 3 van de WOB verstreken is.  

 

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 stukken en communicatie waaronder maar niet beperkt tot de (interne) memo’s, e-mails, 

documenten, rapportages, aanvragen en besluiten etc. m.b.t. de “luchtagenda naar een schonere 

lucht” en/of het “Arnhemse Burgermeetnet” en/of onze subsidie aanvragen. 

 

2. Alle stukken en communicatie waaronder maar niet beperkt tot de (interne) memo’s, e-mails, 

documenten, rapportages, aanvragen, besluiten, facturen en afschriften etc. t.a.v. de opdracht van 

het GNMF t.b.v. het Arnhemse Burgermeetnet. 

 

 

Wij hebben u verzocht op grond van artikel 7 lid 1a en lid 2 van de WOB ons de documenten digitaal toe te sturen. 

In het verleden heeft de gemeente Arnhem WOB-documenten op papier uitgeprint en in een doos beschikbaar 

gesteld. Wij zouden dit graag voorkomen om de natuur en het klimaat te sparen.  

 

Wij stellen u een laatste maal in de gelegenheid om binnen veertien dagen na dagtekening van deze brief te 

reageren op ons WOB verzoek. Wanneer u van deze mogelijkheid geen gebruikt maak zijn wij genoodzaakt u een 

dwangsom op te leggen. 

 

Hoogachtend,  

Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout, 

Namens Stichting Arnhems Peil 

 

Westervoortsedijk 85, 

68927 AW, Arnhem 

www.arnhemspeil.nl 

+31 (0) 6 2888 3999 
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