Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: maandag 8 februari 2021 20:30
Aan: Rita Kleijwegt (Gemeente Arnhem); Thor Smits (Gemeente Arnhem); Jan van Dellen (Wethouder Arnhem)
Onderwerp: 2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-verzoek-nog-weer-uitstel-tav-opleveren-wob-communicatie-2020-mbtlocaties-voor-woonboten-arnhem-tbv-voorlopige-voorziening
Geachte mevrouw Kleijwegt, heer Smits en van Dellen,
We zijn niet akkoord met uitstel van nog eens twee weken. U heeft drie maanden de tijd gehad om de gevraagde
documenten en communicatie op te leveren. Dit is het zoveelste WOB-verzoek waarbij u op allerlei manieren de
termijnen probeert op te rekken, documenten en communicatie achterhoudt en de bewoners van de Nieuwe Haven
probeert te duperen. U weet heel goed dat we de stukken nodig hebben om het kortgeding op te starten en u beperkt
ons in onze juridische mogelijkheden.
We ontvingen vandaag ook uw zoveelste verdaging voor ons WOB-verzoek voor de stukken waar we al sinds 2019 op
zitten te wachten en waar we al meerdere keren via een WOB-verzoek om gevraagd hebben. Het is ondertussen voor
iedereen duidelijk dat u drieën er alles aan doen om het de bewoners zo moeilijk en zuur mogelijk te maken. We zullen
morgen een klacht opstellen waar we de laatste status sinds het aannemen van de moties in op zullen nemen en we
zullen de gang van zaken m.b.t. beide WOB-verzoeken meenemen in de aanvraag voor de voorlopige voorziening.
We verwachten daarnaast alle communicatie en stukken zo spoedig mogelijk zodra u een stuk gevonden of opgeleverd
heeft gekregen. Hieronder hebben we een opsomming gegeven van wat wij minimaal (maar niet beperkt tot)
verwachten te ontvangen; Alle documentatie of communicatie via email, whatsapp, sms, signal of eventuele andere
communicatiemiddelen die jullie gebruiken, waaronder ook geluidsopnames en beeldopnames van gesprekken en
notulen van gesprekken, over contacten met:
• Movares
• K3-Delta
• Gemeente Renkum (inclusief de ontbrekende mailwisseling tussen Thor Smits en de ambtenaren in Renkum)
• KWP (Kondor Wessels Projecten)
• Rijkswaterstaat
• KEMA
• Eigenaar of huurder van jachthaven en restaurant Valkenburg
• Eigenaar van Westervoortsedijk 89
• Andere gemeenten
• Ambtenaren onderling
• De wethouder met bovenstaande partijen
• Het college onderling
• Overleg tussen raadsleden en wethouders of ambtenaren
Deze communicatie kan gaan over, maar blijft zeker niet beperkt tot:
• De raadsbrief van afgelopen december
• Afspraken met Movares
• Alle communicatie over het zoeken naar locaties voor woonboten
• Voorbereidingen en nabesprekingen van gesprekken
• Onderlinge afstemming tussen ambtenaren, het college of raadsleden en tussen deze partijen onderling
• Ambtenaren die de wethouder op de hoogte houden
• De wethouder die de ambtenaren informeert of bij hen informeert
• Communicatie van wethouders onderling
• Communicatie van de burgemeester met elk van bovengenoemde partijen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout
Namens Stichting Arnhems Peil
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999

Van: Rita Kleijwegt (Gemeente Arnhem)
Verzonden: maandag 8 februari 2021 10:23
Aan: Stichting Arnhems Peil
Onderwerp: RE: Reactie en spoed verzoek m.b.t. 2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbvcommunicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten i.v.m. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
Geachte meneer en mevrouw Spaander en meneer Schout,
Onze hartelijke dank voor de nadere toelichting op uw verzoek. Wij hebben geconstateerd dat wij het Wob-verzoek te
beperkt hebben geïnterpreteerd en zullen deze aanvullen. Wij verzoeken u ons hiervoor een periode van twee weken te
verlenen.
Met vriendelijke groet,
Rita Kleijwegt

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: vrijdag 5 februari 2021 15:57
Aan: Rita Kleijwegt (Gemeente Arnhem); Thor Smits (Gemeente Arnhem); Jan van Dellen (Wethouder Arnhem)
Onderwerp: RE: Reactie en spoed verzoek m.b.t. 2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbvcommunicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten i.v.m. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
Beste mevrouw Kleijwegt,
Ons WOB-verzoek gaat zoals u heel goed weet over de communicatie en documentatie uit 2020 over het zoeken naar
en het (eventueel) aanschaffen van (mogelijke) nieuwe locaties voor woonboten. Het verbaast ons dat u nu de situatie
laat lijken alsof er geen enkele communicatie heeft plaatsgevonden tussen Movares en de gemeente, of bijvoorbeeld
met Rijkswaterstaat.
Ook heeft u zelf ongetwijfeld gecommuniceerd met Thor Smits of andere ambtenaren over Movares of over de
overleggen die wij hebben gehad met u. Wij achten het erg onwaarschijnlijk dat dit allemaal niet heeft plaatsgevonden.
Dat u die gesprekken zou aangaan intern heeft u namelijk meerdere malen verkondigd tijdens de meerdere overleggen
die met ons hebben plaatsgevonden die wij ook vastgelegd hebben op video met uw toestemming.
Ook vragen wij ons af waar de communicatie tussen de ambtenaren en de wethouder is want het is te verwachten dat
ook hij op de hoogte wordt gehouden van wat jullie allemaal bedenken.
Wij vragen u daarom nogmaals met klem alle documenten en communicatie over de zoektocht naar nieuwe locaties
voor woonboten toe te sturen, in ieder geval de communicatie met Movares (o.a. het onderzoeksplan) maar het ligt in
de lijn der verwachting dat er ook communicatie met de heer Calon heeft plaatsgevonden, Rijkswaterstaat, de
ambtenaren onderling, de wethouder en eventuele andere personen of instanties.
Ook heeft de raad een raadsbrief ontvangen in december die zou moeten gaan over de zoektocht nieuwe locaties dus
ook de interne en externe communicatie hierover valt binnen het WOB-verzoek. Zoals onze advocaat u heeft laten
weten heeft zij ons geadviseerd om een kortgeding op te starten indien u zich nu wederom niet aan de resultaat- en
inspanningsverplichting houdt om ons van een nieuwe gewenste en veilige ligplaats te voorzien.
Door het niet opleveren van de gevraagde documenten en communicatie beperkt u ons in onze juridische
mogelijkheden. Indien u de stukken aankomende maandag niet heeft opgeleverd zullen we een klacht tegen u indienen
en daarin ook o.a. de mensonterende en onrechtvaardige behandeling van de twee weduwen en de onwaarheden die u
hierover verteld heeft in meenemen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout
Namens Stichting Arnhems Peil
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999

Documenten die van belang zijn voor dit WOB-verzoek:
2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2021-01-28-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-weglakken-namen-betrokkenen-in-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2021-01-13-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tavwob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoektav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tavcommunicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voorwoonboten.pdf

Van: Rita Kleijwegt (Gemeente Arnhem)
Verzonden: vrijdag 5 februari 2021 15:21
Aan: Stichting Arnhems Peil
Onderwerp: RE: Reactie en spoed verzoek m.b.t. 2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbvcommunicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten i.v.m. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening

Geachte meneer en mevrouw Spaander en meneer Schout
De documenten die niet openbaar zullen worden gemaakt zijn mails aan individuele bewoners van de Nieuwe
Havenweg die privacy gevoelige informatie bevatten en interne mails binnen de gemeente Arnhem inzake
individuele cases van deze bewoners. Wij kunnen en mogen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer
deze gegevens niet aan u verstrekken.
Inzake uw opmerking dat het besluit niet compleet is, melden wij u dat bij het opstellen van het besluit deze
alinea ten onrechte is blijven staan. Wij bieden u hiervoor onze excuses aan.
Ten aanzien van uw vraag inzake Onduidelijkheid m.b.t. wie het besluit en de motivatie heeft opgesteld en
ondertekend, delen wij u mede dat mevrouw Kleijwegt is in dezen bevoegd namens mevrouw De Widt te ondertekenen.
Met vriendelijke groet,
Rita Kleijwegt

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 22:19
Aan: Rita Kleijwegt (Gemeente Arnhem); Thor Smits (Gemeente Arnhem); Jan van Dellen (Wethouder Arnhem)
Onderwerp: RE: Reactie en spoed verzoek m.b.t. 2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbvcommunicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten i.v.m. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
Geachte mevrouw Kleijwegt, heer Smits en van Dellen,
Indien we maandag de lijst met niet openbaar gemaakte documenten niet ontvangen hebben dan laat u ons geen
andere keuze dan een klacht in te dienen. We zullen in die klacht alle bevindingen tot nu toe meenemen waaronder de
mensonterende en onrechtvaardige behandeling van de twee weduwen en de onwaarheden die u hierover verteld
heeft.
Met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout
Namens Stichting Arnhems Peil
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 10:42
Aan: 'Rita Kleijwegt' (Gemeente Arnhem) 'Thor Smits' (Gemeente Arnhem) ‘Jan van Dellen’ (Gemeente Arnhem)
Onderwerp: Reactie en spoed verzoek m.b.t. 2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbvcommunicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten i.v.m. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
Geachte mevrouw Kleijwegt, heer Smits en van Dellen,
Hartelijk dank voor de stukken.
We hebben het zip bestand kunnen openen en de bestanden kunnen lezen.
Het besluit is niet compleet
Het overzicht met de documenten en nummering die niet openbaar gemaakt worden is niet opgeleverd:
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
“Besluit: Ik heb besloten gedeeltelijk aan uw verzoek tegemoet te komen en de documenten met de nummers NUMMERING gedeeltelijk openbaar
te maken. De documenten met nummers NUMMERING maak ik niet openbaar.“

Onduidelijkheid m.b.t. wie het besluit en de motivatie heeft opgesteld en ondertekend
Het besluit is ondertekend namens het college van B&W door het hoofd van de afdeling Vastgoedmanagement
mevrouw Marianne de Widt maar de handtekening lijkt door mevrouw Kleijwegt gezet te zijn.
Wij zouden graag duidelijkheid verkrijgen over wie het besluit opgesteld en ondertekend heeft.
Onverwijlde spoed m.b.t. oplevering antwoorden
Wij hebben in ons WOB-verzoek gemotiveerd dat er sprake is van een zwaarwegend belang van openbaarmaking m.b.t.
het niet nakomen van de resultaat- en inspanningsverplichting met financiële en psychische schade als gevolg en dat
door de grove nalatigheid en mogelijk een misdrijf de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar gebracht
is en wordt. De gemeente heeft echter niet aan ons verzoek voldaan en heeft ons laten weten dat we in bezwaar
kunnen tegen dit besluit en een voorlopige voorziening kunnen treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist.
Wij zullen z.s.m. een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Gelderland. Om dit verzoek in te kunnen dienen hebben we het overzicht met de nummering van documenten nodig die
u niet openbaar maakt. We willen u dan ook verzoeken om zo spoedig mogelijk het ontbrekende overzicht aan ons
beschikbaar te stellen.
Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout
Namens Stichting Arnhems Peil
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999
Documenten die van belang zijn voor dit WOB-verzoek:
2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2021-01-28-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-weglakken-namen-betrokkenen-in-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2021-01-13-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tavwob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoektav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tavcommunicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voorwoonboten.pdf

Van: Rita Kleijwegt (Gemeente Arnhem)
Verzonden: maandag 1 februari 2021 14:19
Aan: Stichting Arnhems Peil
Onderwerp: Besluit op uw Wob verzoek van 2 november 2020
Geachte meneer en mevrouw Spaander en meneer Schout
In de bijlagen treft u aan het besluit op uw Wob-verzoek van 2 november 2020 en de daartoe behorende stukken. Deze
zijn gecomprimeerd in een zogenoemd Zip bestand. Mag ik van u vernemen of u de bestanden kunt openen? Mocht dit
niet het geval zijn, dan zal ik u de stukken via Arnhem Transfer toezenden.

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: donderdag 28 januari 2021 13:55
Aan: 'Rita Kleijwegt' (Gemeente Arnhem)
Onderwerp: Verzoek m.b.t. redigeren documenten: wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten
(en overige WOB-verzoeken)
Geachte mevrouw Kleijwegt,
M.b.t. het redigeren van de documenten willen we u vriendelijk verzoeken om de namen van alle publieke figuren zoals
wethouders maar ook bijvoorbeeld de betrokken ambtenaren zichtbaar te laten. Er is sprake van een zwaar wegend
belang van openbaarmaking m.b.t. het niet nakomen van de resultaat- en inspanningsverplichting met financiële en
psychische schade als gevolg. Door de grove nalatigheid en mogelijk een misdrijf zijn en worden de algemene veiligheid
van personen of goederen in gevaar gebracht. Indien aan ons verzoek geen gehoor gegeven wordt vragen we u te
motiveren waarom de bescherming van de persoonlijke levenssfeer prevaleert. Dit verzoek geldt ook voor onze overige
WOB-verzoeken.
“Er dient altijd een afweging gemaakt te worden tussen het belang van openbaarmaking en het belang van eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer. Dus óók indien er sprake is van een ambtenaar die uit hoofde van zijn functie niet in de openbaarheid treedt. Het
enkele feit dat iemand niet in de openbaarheid treedt, was volgens de Rechtbank Amsterdam qua motivering dan ook niet voldoende. Het
is dus noodzaak om altijd te motiveren waarom de bescherming van de persoonlijke levenssfeer prevaleert.”
“Zodra er sprake is van een Wob-verzoek dat mede ziet op de openbaarmaking van persoonsgegevens van ambtenaren, moet eerst
beoordeeld worden of de betreffende ambtenaar uit hoofde van zijn functie in de openbaarheid treedt. Indien dat niet het geval is, kan
niet klakkeloos volstaan worden met het weigeren van openbaarmaking. Ook in die gevallen moet worden gemotiveerd waarom het
belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking.”
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28
https://www.justionadvocaten.nl/nieuws/hoe-om-te-gaan-met-persoonsgegevens-van-ambtenaren-het-kader-van-de-wob

Documenten t.a.v. dit WOB-verzoek:
2021-01-13-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf

Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes Spaander
+31 (0) 6 2888 3999

Van: Rita Kleijwegt (Gemeente Arnhem)
Verzonden: donderdag 14 januari 2021 13:26
Aan: Stichting Arnhems Peil
Onderwerp: RE: 2021-01-13 ontvangstbevestiging - verdaging.pdf
Geachte mevrouw en meneer Spaander en meneer Schout.
Hartelijk dank voor uw bericht en uw begrip en geduld in dit dossier.

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: woensdag 13 januari 2021 15:02
Aan: Rita Kleijwegt (Gemeente Arnhem)
Onderwerp: RE: 2021-01-13 ontvangstbevestiging - verdaging.pdf
Geachte mevrouw Kleijwegt
We zien de documenten graag op 1 februari tegemoet. Wij ontvangen de documenten graag digitaal aangezien het
uitprinten van de documenten een onnodige belasting geeft op de natuur en het klimaat.

Stichting Arnhems Peil
Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN)
De heer J. Spaander
Mevrouw M Spaander
De heer R Schout
Westervoortsedijk 85 6827
AW Arnhem

Datum

: 13 januari 2021

Zaaknummer
Contactpersoon
Telefoonnummer

: 523155
: Rita Kleijwegt
: 026 3773010

Onderwerp: WOB verzoek 2 november 2020

Geachte heer en mevrouw Spaander, en de heer Schout
Per brief van 6 januari 2021 heeft u ons een verzoek tot besluit en vaststelling dwangsom tav overschrijden WOB
verzoek gezonden. U geeft aan dat u ondanks uw reminder van 4 december 2020 geen reactie heeft ontvangen op
uw WOB verzoek van 2 november 2020.
Wij bieden u hiervoor onze oprechte verontschuldigingen aan. Door een interne miscommunicatie is dit Wob verzoek
niet tijdig in behandeling genomen.
Inmiddels is dit wel geschied en worden de stukken verzameld. Naar verwachting zal in de week van 18 januari 2021
kunnen worden overgaan tot het anonimiseren van de stukken, waarna deze aan u worden toegezonden.
Wij verzoeken u akkoord te gaan met het op uiterlijk 1 februari 2021 verstrekken van de door u verzochte stukken.
Dwangsom wegens niet tijdig nemen van een besluit
In uw brief van 6 januari 2021 verzoekt u ons naast het nemen van een besluit de daarbij verbeurde dwangsom vast
te stellen wegens het niet tijdig nemen van een besluit in het kader van een Wob verzoek. Wij zullen hier in het
besluit op uw verzoek, dus uiterlijk 1 februari 2021, op terugkomen.
Nogmaals bieden wij u onze oprechte excuses aan voor het uitblijven van een besluit inzake uw Wob-verzoek.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, namens
het college,

Marianne de Widt
Hoofd van de afdeling Vastgoedmanagement
Stadskantoor - Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9029 • 6800 EL Arnhem
Telefoon 0800-1809 • Fax 026-3774830 • www.arnhem.nl

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-voorwoonboten.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-wettelijketermijn-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/201807-28-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

Van: Stichting Arnhems Peil
Westervoortsedijk 85,
68927 AW, Arnhem
Aan: College van burgemeester en wethouders
Koningstraat 38
6811 DG ARNHEM
ARNHEM

Betreft: Overschrijden behandelingstermijn WOB verzoek
Arnhem, 4-12-2020

Geachte ambtenaren en College van B&W van de gemeente 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 november 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-wetopenbaarheid-van-bestuur-bwbr0005252.pdf
Ons Wob-verzoek betrof;
1. Alle communicatie van dit 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 dit 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.
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 en de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN)
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999

College van burgemeester en wethouders
Koningstraat 38
6811 DG ARNHEM
Onderwerp: WOB verzoek t.a.v. alle communicatie 2020 m.b.t. woonbootlocaties
Datum: 02-11-2020

Geacht College,
Middels deze brief richten wij ons met enkele verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), zoals
bedoeld in artikel 3 van de WOB.
De meerdere verzoeken worden gemakshalve hier in één brief samengevoegd maar vallen uiteen in een aantal
verschillende bestuurlijke aangelegenheden.
Wij verzoeken u uitdrukkelijk om op elk verzoek een afzonderlijk, volledig en gemotiveerd besluit te nemen, en daarbij
voor de overzichtelijkheid de hieronder gehanteerde nummering te gebruiken. Uiteraard kunnen ook uw antwoorden
desgewenst in één brief worden samengevoegd.
Wij verzoeken u dan ook om ingevolge de WOB artikel 3 en artikel 6 de relevante documenten te openbaren
betreffende onderstaande bestuurlijke aangelegenheden:
1. Alle communicatie van dit 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 dit 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.
Wij verzoeken u 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.
Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën en dergelijke verzoek ik u ons hiervan vooraf op de
hoogte te brengen.
De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in artikel 6 lid 1 van de WOB gestelde termijn.
Hoogachtend,
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout,
Namens Stichting Arnhems Peil,
Actiegroep Woonboten Nieuwehaven (AWN)
Westervoortsedijk 85,
6827 AW, Arnhem
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999

