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Geachte raads- en commissieleden,

In de commissievergadering van 10 oktober jl. heb ik toegezegd u schriftelijk op de hoogte te
brengen over de besluitvorming op het Wob-verzoek van de Stichting Tegenwind
Stijbeemden.
Op24 junijl. heeft de Stichting een Wob-verzoek ingediend m.b.t. de ontwikkelingen rondom
de windmolens in Stijbeemden. Per e-mail van 9 september jl. is aan de Stichting gemeld dat
het uitzoeken van alle (met name) interne e-mails meer tijd in beslag neemt dan verwacht en
dat zij binnen een maand een reactie krijgen. Op 10 oktober jl. hebben wij een besluit op het
Wob-verzoek aan de Stichting verzonden (zie bijlage).
Dit besluit is een week later genomen dan verwacht, omdat wij binnen het college eerst
overeenstemming wilden over de wijze waarop wij omgaan met Wob-verzoeken. Dit omdat wij
naast het Wob-verzoek over Stijbeemden ook moesten besluiten over het Wob-verzoek m.b.t.
de mestfabriek. Bij de besluitvorming over beide Wob-verzoeken wilden wij één lijn
aanhouden.
De door het college gekozen lijn hebben wij beschreven in een position paper. Deze hebben
wij aan de raad gezonden en staat 28 november a.s. geagendeerd in de adviescommissie
Sociaal bestuurlijk (agendapunt 6. 1.10).

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouw hiermee toezegging
19-083 als afgedaan.
Met v

lijke groet,

drs. W. J. L. Buijs-Glaudemans
Burgemeester

Ruimtelijke Ontwikkêlin9
Raadhuislaan 2, Oss
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Geachte heer De Louw,

Bij brief van24 juni 2019 heeft u een verzoek ingediend op grond van artikel 6, eerste lid van
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), U bedoelt waarschijnlijk artikel 3, eerste lid van de

Wob, Uw verzoek heeft betrekking op de ontwikkelingen rondom de windmolens

'Stijbeemden'. Pere-mail van 9 september jl. hebben wij u hetvolgende laten weten: "Jul/ie
kunnen binnen een maand een brief verwachten met alle stukken van de gemeente die
openbaar gemaakt kunnen worden. Voor stukken van Renewable Factory moeten we eerst
een zienswijze bij hen opvragen en daar dan een besluit over nemen. Dat traject duurt 2-3

weken langer."Inmiddels hebben wij een besluit genomen op uw verzoek,

Uw verzoek

In uw brief van24 juni 2019 verzoekt u om documenten overde ontwikkelingen rondom de
windmolens'Stijbeemden, namelijk:
"- Alle ambtelijke stukken formeel en informeel (zoals mailwisseling, notities e.d.) welke
hierop betrekking hebben, van de laatste drie jaar, uitgaande van het moment van dit
verzoek.
- Alle bestuurlijke stukken formeel en informeel welke eveneens hierop betrekking hebben van
de laatste drie jaar.

- Alle overige relevante stukken respectievelijk correspondentie met officiële instanties zoals
bijvoorbeeld provincie, eveneens over de afgelopen drie jaar. Dit voorbeeld is niet limitatief."
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Ons besluit
Op grond van artikel 3, eerste lid van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie
neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een
bestuursorgaan (..., ),

Ingevolge het vijfde lid van ditzelfde artikel wordt een verzoek om informatie ingewilligd met
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.
Op de documenten opgenomen in de bijlagen van deze brief zijn de weigeringsgronden niet

van toepassing. Op dit punt kan uw verzoek ingewilligd worden. Uit oogpunt van privacy zijn
persoonsnamen uit deze documenten doorgehaald,

Uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 11 van de Wob volgt dat het interne
karakter van een stuk wordt bepaald door het oogmerk waarmee dit is opgesteld. Degene die
het document heeft opgesteld moet de bedoeling hebben gehad dat dit zou dienen voor
hemzelf of voor het gebruÍk door anderen binnen de overheid. Ook documenten die afkomstig
zijn van derden die niet tot de kring van de overheid behoren, kunnen worden aangemerkt als
documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad indien de documenten met dat
oogmerk zijn opgesteld. Voorbeelden van stukken voor intern beraad zijn nota's van

ambtenaren aan hun politieke of ambtelijke chefs, concepten van stukken, agenda's, notulen,
samenvattingen en conclusies van interne besprekingen en rapporten van ambtelijke
adviescommissies.

Wat betreft de interne en externe e-mails wijzen wij uw verzoek af, omdat sprake is van een
intern karakter van deze stukken, Het interne karakter van een stuk wordt bepaald door het
oogmerk waarmee dit is opgesteld, Degene die het document heeft opgesteld moet de
bedoeling hebben gehad dat dit zou dienen voor hemzelf of voor het gebruik door anderen
binnen de overheid. Dat is hier het geval, Hetzelfde geldtvoor andere interne documenten.
Daarom verstrekken wij geen e-mails en andere interne documenten.
Daarnaast merken wij op dat een aantal stukken al openbaar is. In de raadsvergadering van 6

juli 20L7 is een besluit genomen over de gemeentebrede visie voor het opwekken van
duurzame energie in Oss. Bijlage 7 bij dit raadsbesluit bevat een lijst met toen bekende
initiatieven, het windpark Stijbeemden wordt hier genoemd. Deze stukken zijn te vinden op de
website ibabsonline.eu. Deze website is te vinden via de vergaderkalender van de
gemeenteraad op de website van de gemeente Oss, www.oss'nl.
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Bezwaar
Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u, ingevolge artikel 7:1 van de Algemene

wet bestuursrecht, binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, hiertegen een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en te worden gericht
aan het college van burgemeester en wethouders van Oss, Postbus 5, 5340 BA te Oss.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Hiertoe kunt u, als

u

tevens een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter verzoeken om een
voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening
treffen indien onverwijlde spoed -gelet op uw belangen- dat vereist. Dit verzoek moet worden
ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200
MA te 's-Hertogenbosch, Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn

griffierechten verschuldi gd.

Informatie
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met

mevrouw C. Rollfs of Roelofs van de gemeente Oss, bereikbaar op bovenvermeld
telefoonnummer.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Oss,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Drs. H. Mensink

Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans
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Bijlagen:

1. Principeverzoek van Force Renewable Factory 8,V,, 22 november 2016
2, Vragen en antwoorden n.a.v, presentatie windenergie Stijbeemden, 7 en 8 november
2018

3.

Presentatie Windproject Stijbeemden, 7 en 8 november 2018

