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Rosmalen, 14 juli 2020

Betreft: Wob-verzoek inzake Verkenning Duurzame Polder
Geacht College,
In verband met het vorige week gepresenteerde ‘Eindrapport Verkenning Duurzame Polder’,
verzoeken wij u, in overeenstemming met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) alle
correspondentie en documenten die bij u in bezit is en/of die bij u bekend is aan ons te doen
toekomen. Deze stukken zullen (deels) bekend zijn onder de naam “Verkenning Tweede Fase
(Duurzame Polder)”, dan wel “(Project) Duurzame Polder”.
Ter indicatie en niet limitatief, verzoeken wij u onder meer om onderstaande informatie:
a.

Alle verslagen van interne- en externe overleggen, zoals weergegeven in bijlage Bijlage BI:
Overzicht gesprekken in Bijlage B Proces omaevinasparticipatie Duurzame Polder:

b.

de stukken en correspondentie gewisseld tussen de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch
en de Provincie Noord-Brabant;

c.

de stukken en correspondentie gewisseld tussen het Rijk (met name de Ministeries van
EZK, Defensie en Infrastructuur en Waterstaat, de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Oss en de
Provincie Noord-Brabant;

d.

correspondentie met en verslagen van overleg met de initiatiefnemers in het algemeen en
Windpark Den Bosch BV en Windcollectief Oss-Den Bosch in het bijzonder;

e.

de notulen en besluiten van het College, waarin dit onderwerp is besproken/aan de orde is
geweest;

Bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in art. 6 lid 1 Wob. Met verwijzing naar de termijn
die genoemd is in artikel 6 lid 1 Wob verzoeken wij u de gevraagde informatie binnen de
wettelijke termijn toe te sturen. Wij verzoeken u vriendelijk de documenten in gestructureerde
vorm te verstrekken. Wij verzoeken u tevens geen algemene verwijzingen naar websites te
maken, maar - eventueel via een iink - naar de concrete stukken.
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Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën en dergelijke verzoeken wij u ons
hiervan vooraf op de hoogte te brengen.
Om een goede ontvangst van dit verzoek te bevorderen sturen wij dit vooruit digitaal via de site
van de gemeente. Het origineel volgt per post.
In afwachting van uw bericht tekenen wij,
met vriendelijke groet,
Vereniging GROEN inZICHT

P.A. Spelier
Voorzitter

J.H. de Jong
Secretaris
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