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Onderwerp _ Besluit Wet open overheid 

Geachte E 

Verzoek 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

In uw verzoek van 15 september 2022, door mij ontvangen op dezelfde datum, heeft u het college gevraagd 

informatie openbaar te maken over alle relevante documentatie gericht op de aanvraag, de behandeling, de 

advisering en de intrekking van de aanvraag omgevingsvergunning met kenmerk 

WABO_VERG-21-01369/PU22-00875 en de legesheffing met kenmerk 9902220136900164/debiteuren nr. 

/PU22-02439. 

Verdaging beslistermijn 

Op 10 oktober 2022 heb ik aangegeven dat de beoordeling van uw verzoek meer tijd in beslag neemt, 

omdat uw verzoek zo omvangrijk is dat het niet Iukt om hier binnen vier weken op te antwoorden en ik 

hiervoor twee weken extra nodig zou hebben. 

Openbaar met uitzondering van persoonsgegevens 

1k besluit alle documenten/emails openbaar te maken met uitzondering van de persoonsgegevens die daarin 

staan. 

Eenvoudige openbaarmaking 

De documenten die openbaar worden, worden samen met deze brief digitaal aan u toegezonden. 

Plaatsing op internet 

Dit besluit en de documenten zijn voor iedereen openbaar en worden op www.gemeentebest.nl 

gepubliceerd. 

Vragen? 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met B. Vorstenbosch 

via het algemene telefoonnummer. Zij is werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend. 
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Bezwaarclausule 

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 

wethouders, De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit verzonden is. Bij 

onverwijlde spoed, hebt u de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de 

voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

‘s-Hertogenbosch. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen, indien u tevens een bezwaarschrift hebt 

ingediend. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd. 

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 

voor de precieze voorwaarden. 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders 

Sr. Juridisch adviseur/Woo-coördinator 
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