Van: Stichting Arnhems Peil
Westervoortsedijk 85,
68927 AW, Arnhem
Aan: Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
Postbus 3066
6802 DB ARNHEM
Aan: Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Betreft: Overschrijden behandelingstermijn WOB verzoek
Arnhem, 9-01-2020

Geacht medewerkers van de Provincie en de ODRA,
Middels deze brief richten wij ons tot u met de mededeling dat de wettelijke termijn voor het behandelen van ons
WOB verzoek, van 20 november zoals bedoeld in artikel 3 van de WOB verstreken is.
Het Wob-verzoek betrof alle stukken en communicatie waaronder de (interne) memo’s, e-mails, documenten,
rapportages, aanvragen en besluiten etc. m.b.t. de centrale van Veolia op het IPKW in Arnhem vanaf het eerste
moment dat Veolia bij jullie in beeld is gekomen. Ons verzoek betreft dus niet alleen de communicatie &
documentatie van de ODRA en Veolia maar wij vragen ALLES op. Dus ook de interne e-mails, de e-mails tussen
de ODRA en de gemeente, tussen de ODRA en de Provincie, als ook al de ingediende klachten m.b.t. de centrale
van Veolia etc.
Wij hebben op 3 december bevestiging ontvangen dat de ODRA het Wob-verzoek van Stichting Arnhems Peil over
Veolia ontvangen heeft. Zij gaven aan dit verzoek niet in behandeling te kunnen nemen. Omgevingsdienst Regio
Arnhem zou niet bevoegd zijn ons verzoek in behandeling te nemen omdat een Wob-verzoek aan het bevoegd
gezag, waar de betreffende gegevens berusten, gericht dient te worden. De Provincie Gelderland is volgens de
ODRA het bevoegd gezag. De ODRA heeft ons Wob-verzoek op grond van artikel 4 Wet Openbaarheid van
Bestuur doorverzonden naar de Provincie Gelderland. Wij hebben nog geen reactie mogen ontvangen van de
Provincie.
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,
Namens het bestuur van
Stichting Arnhems Peil
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999

