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Van: Stichting Arnhems Peil 
Verzonden: zondag 28 maart 2021 14:06 
Aan: 'Peter Swart' (Gemeente Arnhem) 
CC: Cathelijne Bouwkamp (Wethouder Arnhem); Herman Kleinjan (Gemeente Arnhem.nl) 
Onderwerp: RE: 2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-
door-de-gemeente-arnhem - luchtagenda / burgermeetnet 
 
Beste Peter,  
 
De klacht en het bezwaar die we ingediend hebben betreffen twee ambtenaren van twee verschillende dossiers die 
stelselmatig weigeren de WOB-stukken op te leveren. Jij bent één van de twee ambtenaren. Hieronder het deel uit 
onze klacht en bezwaar wat voor jou geldt en daaronder de laatste mail waarop we geen reactie meer hebben 
ontvangen. We hebben ook geen “derde pakketje” van je ontvangen en vragen je wederom heel vriendelijk de 
gevraagde documenten op te leveren. Je weigering om de WOB-stukken op te leveren beperkt ons in onze juridische 
mogelijkheden en is wettelijk niet toegestaan. https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-28-arnhemspeil-reactie-op-
vragen-gemeente-mbt-wob-verzoek-tav-alle-documenten-en-communicatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-
burgermeetnet-van-arnhem.pdf 
 
 

2020-12-02-arnhemspeil-wob-verzoek-tav-alle-communicatie-en-documentatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-
arnhemse-burgermeetnet.pdf 

 
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. m.b.t. de opdracht t.a.v. de opdracht van het 

GNMF t.b.v. het Arnhemse Burgermeetnet. 

 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout,  
Namens Stichting Arnhems Peil 
+31 (0) 6 2888 3999 
www.arnhemspeil.nl  
 
 
Van: Peter Swart (Gemeente Arnhem) 
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 13:48 
Aan: 'Stichting Arnhems Peil' 
Onderwerp: RE: 2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-
door-de-gemeente-arnhem 
 
Nog een vraagje Jeroen, 
 
De stukken die jij hier bedoelt, dat zijn waarschijnlijk andere stukken dan die over de Luchtagenda en 
Burgermeetnet? Ik zie dat het vooral met jullie ligplaats te maken heeft…. 
 
Kun je mij aangeven wanneer jullie de laatste stukken hebben ontvangen? Ik heb namelijk nog een keer een derde 
pakketje gemaakt…. 
 
Peter 
 
Van: Stichting Arnhems Peil 
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 13:45 
Aan: Rita Kleijwegt (Gemeente Arnhem); Peter Swart (Gemeente Arnhem) 

https://www.arnhemspeil.nl/
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-28-arnhemspeil-reactie-op-vragen-gemeente-mbt-wob-verzoek-tav-alle-documenten-en-communicatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-burgermeetnet-van-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-28-arnhemspeil-reactie-op-vragen-gemeente-mbt-wob-verzoek-tav-alle-documenten-en-communicatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-burgermeetnet-van-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-28-arnhemspeil-reactie-op-vragen-gemeente-mbt-wob-verzoek-tav-alle-documenten-en-communicatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-burgermeetnet-van-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-02-arnhemspeil-wob-verzoek-tav-alle-communicatie-en-documentatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-02-arnhemspeil-wob-verzoek-tav-alle-communicatie-en-documentatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.pdf
http://www.arnhemspeil.nl/
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Onderwerp: FYI: 2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-
door-de-gemeente-arnhem 
 
FYI 
 
 
 
 
Van: Stichting Arnhems Peil 
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 13:35 
Aan: 'Cathelijne Bouwkamp'; Jan van Dellen'; 'Ronald Paping'; 'Ahmed Marcouch'; 'Roeland van der Zee'; 'Hans de 
Vroome'; 'Martien Louwers'; 'Griffie Arnhem'; 'Ruben Kroes’  
Onderwerp: 2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-
door-de-gemeente-arnhem 
 
Geacht College van B&W, Juridische Zaken en Klachtencommissie van de gemeente Arnhem,  
 
Hierbij ontvangt u onze klacht en bezwaar op het stelselmatig niet opleveren van WOB-stukken: 
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-
wob-stukken-door-de-gemeente-arnhem.pdf 
 
Door het niet opleveren van de gevraagde stukken beperkt u ons in de mogelijkheid om;  
• een beroep in te dienen of gedegen te onderbouwen in zake bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk. 
• klachten in te dienen tegen ambtenaren of wethouders die betrokken zijn bij moreel corrupte handelingen.  
• aangifte te doen tegen betrokkenen in zake het in stand houden van onze onveilige ligplaats.  
• een kortgeding op te starten in zake het niet nakomen van de resultaatverplichting t.a.v. het opleveren van een 
gewenste ligplaats. 
 
De klacht en het bezwaar is net aangetekend afgeleverd op het Stadskantoor 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout,  
Namens Stichting Arnhems Peil en de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN)  
+31 (0) 6 2888 3999 
www.arnhemspeil.nl  
 
 
 
 
Van: Stichting Arnhems Peil 
Verzonden: maandag 8 februari 2021 16:58 
Aan: 'Peter Swart' (Gemeente Arnhem); 'Herman Kleinjan' (Gemeente Arnhem) 
CC: Cathelijne Bouwkamp wethouder gemeente Arnhem 
Onderwerp: 2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-vragen-gemeente-mbt-wob-verzoek-tav-alle-documenten-en-
communicatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-burgermeetnet-van-arnhem 
 
Hoi Peter, 
 
Hartelijk dank voor je reactie. We hebben al een flink aantal documenten verzameld en op de volgende locatie 
gepubliceerd: https://arnhemspeil.nl/acties/luchtdata-project.html#docs 
 
Het eerste document m.b.t. de Lucht Agenda die we konden vinden is van halverwege 2018, we stellen voor dat 
jullie alle ontbrekende officiële documenten opleveren die niet op de LuchtData-project pagina staan vanaf dit 
moment: 2018-07-12-gemeente-arnhem-luchtagenda-naar-een-schonere-lucht-in-2025.pdf 
 

https://www.arnhemspeil.nl/
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-door-de-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-door-de-gemeente-arnhem.pdf
http://www.arnhemspeil.nl/
https://arnhemspeil.nl/acties/luchtdata-project.html#docs
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-12-gemeente-arnhem-luchtagenda-naar-een-schonere-lucht-in-2025.pdf
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We zijn op 21 oktober 2019 begonnen met het Arnhemse LuchtData project en de tegenwerking vanuit de 
gemeente en wethouder Bouwkamp is vrij snel daarna begonnen. We stellen voor dat je alle communicatie en 
documentatie m.b.t. het Arnhemse Burgermeetnet en/of de Lucht Agenda inclusief alles over onze LuchtData en 
OmgevingsData Monitor projecten vanaf dat moment aanlevert die nog niet terug te vinden zijn in ons online 
archief: https://arnhemspeil.nl/dok.html 
 
M.b.t. het redigeren van de documenten willen we je nogmaals 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. de schade die aangericht is aan onze initiatieven en 
organisatie door de doelbewuste tegenwerking en ongelijke behandeling vanuit de gemeente en het college. We 
hebben geluidsopnames van de toezeggingen die gemaakt zijn die niet zijn nagekomen. Daarnaast hebben we 
opnames van o.a. het GNMF die aangaven dat de wethouder ons bewust probeerde tegen te werken en dat ze daar 
niet mee akkoord zijn gegaan door aan te geven dat indien wij niet welkom waren, zij ook niet mee zouden doen. 
Indien aan ons verzoek geen gehoor gegeven wordt vragen we je per document te motiveren waarom de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer prevaleert.  
 
Voor een ander WOB-verzoek over een ander dossier gaan we nu een voorlopige voorziening aanvragen waar we 
ook geluidsopnamen zullen laten horen. We hebben al eerdere een medewerker van de gemeente Arnhem voor de 
rechter gedaagd om onder ede een verklaring af te leggen. Indien nodig zullen we dat voor dit dossier weer doen. 
Hieronder nog even de toelichting van de rechter m.b.t. het redigeren van de documenten en communicatie: 
  

“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 

 
We hebben ook verzocht om de stukken digitaal aan te leveren om te voorkomen dat we onnodig de natuur of het 
klimaat belasten. 
 
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 
 
 
Van: Peter Swart (Gemeente Arnhem)  
Verzonden: maandag 8 februari 2021 09:20 
Aan: Stichting Arnhems Peil 
Onderwerp: RE: WOB LuchtAgenda en Burgermeetnet Arnhem - Eerste oplevering documenten - tegenwerking 
Stichting Arnhems Peil 
 
Hoi Jeroen, 
Nog een vraagje: als je zegt alle bestanden mbt de Luchtagenda, wat bedoel je dan? Hoever moeten we teruggaan? 
De hele ontstaansgeschiedenis ook? 
Peter 
 
 
 

https://www.arnhemspeil.nl/
https://youtu.be/lZQHunJoTIM
https://arnhemspeil.nl/dok.html
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
http://www.arnhemspeil.nl/
mailto:Peter.Swart@arnhem.nl
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Van: Peter Swart (Gemeente Arnhem)  
Verzonden: maandag 8 februari 2021 09:18 
Aan: Stichting Arnhems Peil 
Onderwerp: RE: WOB LuchtAgenda en Burgermeetnet Arnhem - Eerste oplevering documenten - tegenwerking 
Stichting Arnhems Peil 
 
Hoi Jeroen, 
Ik zou ook liever mijn tijd anders inzetten…. 
Wij vinden het belang van het noemen van namen van ambtenaren niet opwegen tegen het belang van privacy. 
Vandaar dus geen namen van ambtenaren… 
Peter 
 
 
 
Van: Stichting Arnhems Peil 
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 21:09 
Aan: Peter Swart (Gemeente Arnhem); Herman Kleinjan (Gemeente Arnhem) 
Onderwerp: WOB LuchtAgenda en Burgermeetnet Arnhem - Eerste oplevering documenten - tegenwerking Stichting 
Arnhems Peil 
 
Beste Peter,  
 
Zou je zo vriendelijk willen zijn om een reactie te geven? We hebben maar een fractie van de documenten 
opgeleverd gekregen die we opgevraagd hebben (het WOB-verzoek betreft alle documenten en communicatie 
m.b.t. de LuchtAgenda en Burgermeetnet van Arnhem). 
Er is door Renske gevraagd of de manier van opleveren is zoals we het verwachten. We hebben jullie hierop 
verzocht om te motiveren (volgens de rechter zijn jullie hiertoe verplicht) waarom jullie namen van ambtenaren 
weghalen indien jullie niet aan ons verzoek voldoen om die namen zichtbaar te houden en we hebben daarnaast 
verzocht om namen van publieke figuren zoals wethouders ook zichtbaar aan te leveren. Indien we morgen geen 
reactie ontvangen dan laat je ons geen andere mogelijkheid om vervolgstappen te zetten die voor niemand leuk zijn 
en iedereen weer een hele lading met werk gaan opleveren. Wij zouden onze tijd liever aan nuttige zaken spenderen 
die ten goede komen van de gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst van onze stad. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout 
Namens Stichting Arnhems Peil 
www.arnhemspeil.nl 
+31 (0) 6 2888 3999 
 
 
 
 
Van: Renske Dost (Gemeente Arnhem)  
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 10:33 
Aan: Stichting Arnhems Peil 
CC: Peter Swart (Gemeente Arnhem) 
Onderwerp: RE: Geredigeerde documenten - Eerste oplevering documenten WOB Luchtagenda / Burgermeetnet 
Arnhem - tegenwerking Stichting Arnhems Peil 
 
Beste Jeroen, 
 
Ik heb alleen voor de documenten gezorgd. Voor verdere en inhoudelijke informatie kunt u terecht bij Peter Swart. 
 
Met vriendelijke groet,  
Renske Dost 
 

https://www.arnhemspeil.nl/
mailto:Peter.Swart@arnhem.nl
mailto:Peter.Swart@arnhem.nl
mailto:Herman.Kleinjan@arnhem.nl
http://www.arnhemspeil.nl/
mailto:Peter.Swart@arnhem.nl
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Van: Stichting Arnhems Peil 
Verzonden: woensdag 3 februari 2021 19:18 
Aan: Renske Dost (Gemeente Arnhem) 
CC: Peter Swart (Gemeente Arnhem); Herman Kleinjan (Gemeente Arnhem) 
Onderwerp: RE: Geredigeerde documenten - Eerste oplevering documenten WOB Luchtagenda / Burgermeetnet 
Arnhem - tegenwerking Stichting Arnhems Peil 
 
Beste Renske, 
 
Anderhalve week geleden hebben we de mail hieronder verzonden als reactie op je vraag of het aanleveren van de 
documenten zo goed is. We hebben hierop nog geen antwoord ontvangen. 
Heb je voor ons een indicatie wanneer alle stukken van de luchtagenda en het burgermeetnet van Arnhem 
opgeleverd gaan worden? 
 
Alvast hartelijk dank voor je reactie en 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: maandag 25 januari 2021 20:54 
Aan: 'Renske Dost' (Gemeente Arnhem) 
CC: 'Peter Swart' (Gemeente Arnhem); 'Herman Kleinjan' (Gemeente Arnhem) 
Onderwerp: RE: Geredigeerde documenten - Eerste oplevering documenten WOB Luchtagenda / Burgermeetnet 
Arnhem - tegenwerking Stichting Arnhems Peil 
 
Beste Renske, 
 
Hartelijk dank voor de eerste documenten naar aanleiding van ons WOB  verzoek: 
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-14-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-
luchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.pdf 
 
Uit deze eerste paar documenten blijkt al duidelijk dat de gemeente Arnhem ons inderdaad actief tegen heeft 
proberen te werken m.b.t. onze incidentele subsidie aanvraag voor het LuchtData project. 
Daarnaast is heel duidelijk te zien dat het GNMF minimaal 6634 euro ex BTW heeft ontvangen voor 1 info avond en 
3 workshops terwijl de gemeente geen cent wenste bij te dragen aan onze 10 workshops waarbij we minimaal vier 
keer zoveel fijnstofmeters uitgerold hebben in Arnhem. We zijn benieuwd wat er nog meer bovenwater komt 
drijven. Heb je een indicatie voor ons wanneer we alle overige stukken m.b.t. de LuchtAgenda van Arnhem en het 
Burgermeetnet van Arnhem opgeleverd krijgen? 
 

Bijlage Staf Klimaat en Energie 18 mei 2020 burgermeetnet_Geredigeerd.pdf 
Korte samenvatting: wat / waarom (doel) / waarmee (dekking) / waartoe (resultaat):  
Met dit besluit wordt mogelijk voorkomen dat in de raad vragen gesteld worden over de vergoeding aan Arnhems Peil 
 
Bijlage voortgang burgermeetnet 2-4-2020_Geredigeerd.pdf 
Deze vergoeding ter beschikking stellen aan deze groep mensen, doen we via een incidentele subsidie aan Stichting Arnhems Peil.  
Liever geen incidentele subsidie, maar achterban AP direct benaderen met individuele subsidie, via Subsidieregeling en Subsidieloket? 
Op terugkomen bilateraal bij 

 
M.b.t. het redigeren van de documenten willen we je vriendelijk verzoeken om de namen van alle publieke figuren 
zoals wethouders maar ook bijvoorbeeld de betrokken ambtenaren zichtbaar te laten. Hier valt o.a. ook Peter Swart 
en Herman Kleinjan onder. Wij hebben op meerdere dossiers WOB-verzoeken ingediend om aan te kunnen tonen 
dat een aantal leden van het College van B&W en betrokken ambtenaren stelselmatig misbruik maken van hun 
functie om onze stichtingen en verwante organisaties dwars te bomen met zeer nadelige gevolgen voor onze goede 
doelen en projecten. Dit gedrag gaat ten koste van de gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst 

https://www.arnhemspeil.nl/
mailto:Peter.Swart@arnhem.nl
mailto:Herman.Kleinjan@arnhem.nl
http://www.arnhemspeil.nl/
mailto:Peter.Swart@arnhem.nl
mailto:Herman.Kleinjan@arnhem.nl
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-14-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-luchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-14-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-luchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.pdf
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van de inwoners van onze stad. Er is dan ook sprake van een zwaar wegend belang van openbaarmaking. Indien aan 
ons verzoek geen gehoor gegeven wordt vragen we je te motiveren waarom de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer prevaleert. 
 

“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 

 
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 
Van: Renske Dost (Gemeente Arnhem)  
Verzonden: donderdag 21 januari 2021 18:00 
Aan: Stichting Arnhems Peil 
CC: Peter Swart (Gemeente Arnhem) 
Onderwerp: Geredigeerde documenten 
 
Beste Jeroen, 
Hierbij een aantal documenten die geredigeerd zijn. Als er iets niet goed is of anders moet hoor ik dat graag. 
Met vriendelijke groet,  
Renske Dost 
 
 
Van: Peter Swart (Gemeente Arnhem)  
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 09:54 
Aan: Stichting Arnhems Peil 
Onderwerp: WOB verzoek 
 
Hoi Jeroen, 
Ik heb nu pas jouw WOB verzoek gelezen en ga het oppakken…kennelijk zat het bij de subsidieaanvraag van 
jullie….(waar ik nog steeds mee bezig ben, die collega dus). 
Je hoort van mij! 

P.E.H. Swart 
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, 
 

https://www.arnhemspeil.nl/
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
http://www.arnhemspeil.nl/
mailto:Peter.Swart@arnhem.nl
mailto:Peter.Swart@arnhem.nl
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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 
 
 
 
 

  

https://www.arnhemspeil.nl/
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-02-arnhemspeil-wob-verzoek-tav-alle-communicatie-en-documentatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-02-arnhemspeil-wob-verzoek-tav-alle-communicatie-en-documentatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.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
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-02-arnhemspeil-wob-verzoek-tav-alle-communicatie-en-documentatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.pdf
http://www.arnhemspeil.nl/


 

    8 
 

Aan: Gemeente Arnhem  

Postbus 9029 

6800 EL Arnhem 

 

Van: Stichting Arnhems Peil     

Westervoortsedijk 85, 
68927 AW, Arnhem 
 
 
Betreft:  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, 02-12-2020  
 

 
Geachte heer / mevrouw, 
 

Middels deze brief richt ik mij tot u met een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur 
(WOB), zoals bedoeld in artikel 3 van de WOB.  
 
Ik verzoek u uitdrukkelijk om op het verzoek een volledig en gemotiveerd besluit te nemen. 
 

Ik verzoek u om ingevolge de WOB artikel 3 en artikel 6 de relevante documenten en communicatie te 
openbaren betreffende onderstaande aangelegenheden:  

 

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. 
 
Alle stukken en communicatie waaronder maar niet beperkt tot de (interne) memo’s, e-mails, 
documenten, rapportages, aanvragen, besluiten, facturen en afschriften etc. m.b.t. de opdracht 
t.a.v. de opdracht van het GNMF t.b.v. het Arnhemse Burgermeetnet. 
 

 
Ik verzoek u op grond van artikel 7 lid 1a en lid 2 van de WOB mij kopieën van de bedoelde documenten 
digitaal toe te sturen per email. 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,  
   

Namens het bestuur van 
Stichting Arnhems Peil 
www.arnhemspeil.nl 
+31 (0) 6 2888 3999 
 
 
 
 

 

https://www.arnhemspeil.nl/
http://www.arnhemspeil.nl/
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OVERIGE DOCUMENTEN DIE VAN BELANG ZIJN VOOR DIT DOSSIER: 

2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-vragen-gemeente-mbt-wob-verzoek-tav-alle-documenten-en-communicatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-burgermeetnet-
van-arnhem.pdf 
2021-01-25-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-weglakken-namen-betrokkenen-in-wob-documenten-luchtagenda-en-burgermeetnet-arnhem.pdf 
2021-01-14-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-luchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.pdf 
2020-12-02-arnhemspeil-spoed-verzoek-mbt-afwijzing-gemeente-arnhem-subsidie-aanvraag-voor-de-bouw-van-de-omgevingsdata-monitor.pdf 
2020-12-01-arnhemspeil-subsidieaanvraag-omgevingsdata-monitor.pdf 
2020-12-01-arnhemspeil-subsidieaanvraag-omgevingsdata-monitor-financieel-overzicht.pdf 
2020-12-01-arnhemspeil-begeleidende-brief-subsidieaanvraag-gemeente-arnhem.pdf 
2020-12-02-arnhemspeil-wob-verzoek-tav-alle-communicatie-en-documentatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.pdf 
2020-12-01-edu-nl-eur-ihs-and-edspeco-citizen-science-luchtdata-v2-edm-v1-project-arnhemspeil-pitch-and-presentation.pdf 
2020-10-31-edu-nl-eur-ihs-edspeco-short-proposal-action-citisense-from-knowledge-to-action-air-data-edm-project.pdf 
2020-09-25-gov-nl-miniew-onderzoek-smart-cities-in-de-g40-stedelijke-overzichten-smart-city-projecten-in-arnhem-luchtdata-project.pdf 
2020-08-10-radboud-universiteit-smart-emission-2-enquete-arnhemse-luchtdata-burgermeetnet-presentatie-tussentijdse-resultaten.pdf 
2020-08-06-edu-nl-hva-scriptie-een-implementatieplan-voor-het-meten-van-luchtkwaliteit.pdf 
2020-05-26-radbouduniversiteit-workshop-burger-wetenschappers-en-ontwikkelaars-en-onderzoekers-in-deelprojecten-van-smart-emission-2.pdf 
2020-05-07-edsp-eco-arnhemse-luchtdata-burgermeetnet-vs-copernicus-atmosphere-monitoring-service-satelliet-data-analyse.pdf 
2020-03-13-radboud-universiteit-han-project-smart-emission-2-toolkit-visualisatie-sensor-data-plan-van-aanpak.pdf 
2020-03-09-arnhemspeil-samenvatting-transcriptie-geluidsopname-overleg-en-afspraken-gemeente-gnmf-luchtwachters-mbt-arnhemse-burgermeetnet.txt 
2020-02-20-gemeente-arnhem-burgermeetnet-arnhem.pdf 
2020-01-09-arnhemspeil-reactie-op-uitnodiging-wethouder-bouwkamp-aan-het-luchtdata-team-mbt-de-uitrol-van-het-burgermeetnet.pdf 
2020-01-06-arnhemspeil-voortgang-en-motie-ter-ondersteuning-van-het-luchtdata-project-samen-fijnstofmeters-bouwen.pdf 
2019-12-18-gemeenteraad-arnhem-motie-sp-pvdd-aop-cda-d66-arnhemcentraal-luchtmetingen-luchtdataproject-giftige-uitstoot-biomassacentrale-ipkw-
arnhem.pdf 
2019-12-13-gemeente-arnhem-afwijzing-subsidie-luchtdata-project-uitnodiging-samenwerking-burgermeetnet-afwijzing-onafhankelijke-meting-
biomassacentrale-veolia.pdf 
2019-12-06-arnhemspeil-derde-verzoek-onafhankelijke-uitstootmeting-biomassacentrale-veolia-en-bijdrage-arnhemse-luchtdata-project.pdf 
2019-11-28-arnhem-sp-pvdd-motie-luchtmetingen-giftige-uitstoot-biomassacentrale-ipkw-arnhem.pdf 
2019-11-27-arnhemspeil-vragen-aan-college-van-arnhem-tav-ondersteuning-voor-het-luchtdataproject.pdf 
2019-11-24-arnhemspeil-verzoek-onafhankelijke-meting-uitstoot-biomassacentrale-veolia-en-financiele-ondersteuning-luchtdataproject.pdf 
2019-11-20-arnhemspeil-burgerkracht-subsidie-aanvraag-fijnstofmeters-luchtdata-project.pdf 
2019-11-13-arnhemcentraal-motie-metingen-ivm-biomassacentrales-luchtdata-project.pdf 

 
 

https://www.arnhemspeil.nl/
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-vragen-gemeente-mbt-wob-verzoek-tav-alle-documenten-en-communicatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-burgermeetnet-van-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-vragen-gemeente-mbt-wob-verzoek-tav-alle-documenten-en-communicatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-burgermeetnet-van-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-25-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-weglakken-namen-betrokkenen-in-wob-documenten-luchtagenda-en-burgermeetnet-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-14-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-luchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-02-arnhemspeil-spoed-verzoek-mbt-afwijzing-gemeente-arnhem-subsidie-aanvraag-voor-de-bouw-van-de-omgevingsdata-monitor.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-01-arnhemspeil-subsidieaanvraag-omgevingsdata-monitor.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-01-arnhemspeil-subsidieaanvraag-omgevingsdata-monitor-financieel-overzicht.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-01-arnhemspeil-begeleidende-brief-subsidieaanvraag-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-02-arnhemspeil-wob-verzoek-tav-alle-communicatie-en-documentatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-01-edu-nl-eur-ihs-and-edspeco-citizen-science-luchtdata-v2-edm-v1-project-arnhemspeil-pitch-and-presentation.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-31-edu-nl-eur-ihs-edspeco-short-proposal-action-citisense-from-knowledge-to-action-air-data-edm-project.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-09-25-gov-nl-miniew-onderzoek-smart-cities-in-de-g40-stedelijke-overzichten-smart-city-projecten-in-arnhem-luchtdata-project.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-08-10-radboud-universiteit-smart-emission-2-enquete-arnhemse-luchtdata-burgermeetnet-presentatie-tussentijdse-resultaten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-08-06-edu-nl-hva-scriptie-een-implementatieplan-voor-het-meten-van-luchtkwaliteit.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-05-26-radbouduniversiteit-workshop-burger-wetenschappers-en-ontwikkelaars-en-onderzoekers-in-deelprojecten-van-smart-emission-2.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-05-07-edsp-eco-arnhemse-luchtdata-burgermeetnet-vs-copernicus-atmosphere-monitoring-service-satelliet-data-analyse.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-13-radboud-universiteit-han-project-smart-emission-2-toolkit-visualisatie-sensor-data-plan-van-aanpak.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-09-arnhemspeil-samenvatting-transcriptie-geluidsopname-overleg-en-afspraken-gemeente-gnmf-luchtwachters-mbt-arnhemse-burgermeetnet.txt
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-20-gemeente-arnhem-burgermeetnet-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-01-09-arnhemspeil-reactie-op-uitnodiging-wethouder-bouwkamp-aan-het-luchtdata-team-mbt-de-uitrol-van-het-burgermeetnet.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-01-06-arnhemspeil-voortgang-en-motie-ter-ondersteuning-van-het-luchtdata-project-samen-fijnstofmeters-bouwen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-18-gemeenteraad-arnhem-motie-sp-pvdd-aop-cda-d66-arnhemcentraal-luchtmetingen-luchtdataproject-giftige-uitstoot-biomassacentrale-ipkw-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-18-gemeenteraad-arnhem-motie-sp-pvdd-aop-cda-d66-arnhemcentraal-luchtmetingen-luchtdataproject-giftige-uitstoot-biomassacentrale-ipkw-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-13-gemeente-arnhem-afwijzing-subsidie-luchtdata-project-uitnodiging-samenwerking-burgermeetnet-afwijzing-onafhankelijke-meting-biomassacentrale-veolia.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-13-gemeente-arnhem-afwijzing-subsidie-luchtdata-project-uitnodiging-samenwerking-burgermeetnet-afwijzing-onafhankelijke-meting-biomassacentrale-veolia.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-06-arnhemspeil-derde-verzoek-onafhankelijke-uitstootmeting-biomassacentrale-veolia-en-bijdrage-arnhemse-luchtdata-project.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-11-28-arnhem-sp-pvdd-motie-luchtmetingen-giftige-uitstoot-biomassacentrale-ipkw-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-11-27-arnhemspeil-vragen-aan-college-van-arnhem-tav-ondersteuning-voor-het-luchtdataproject.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-11-24-arnhemspeil-verzoek-onafhankelijke-meting-uitstoot-biomassacentrale-veolia-en-financiele-ondersteuning-luchtdataproject.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-11-20-arnhemspeil-burgerkracht-subsidie-aanvraag-fijnstofmeters-luchtdata-project.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-11-13-arnhemcentraal-motie-metingen-ivm-biomassacentrales-luchtdata-project.pdf

