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sb@advocaatstorm.nl M 06 52751677E

per         email:         gemeente@arnhem.nl         en         marion.kasteel@arnhem.nl.

Aan         het         college         van         B&W         van         Arnhem
Postbus         9200
6800         HA         Arnhem

Betreft: Blasweiler,J.                  /                  Gemeente         Arnhem
Ref: 2021         -         7480

Bezwaarschrift         en         ingebrekestelling.

Ede,         26         november         2021

Geacht         college

Op         29         juni         2021         dient         cliënt         de         heer         Joost         Blasweiler         wonende         te         Arnhem         aan         het         adres:         Jan         Vethstraat         9
met         postcode         6813         HJ         het         bijgaande         Wob-verzoek         in         bij         uw         college.         Tot         op         heden         heeft         cliënt         nog         niet
mogen         vernemen         op         zijn         voornoemde         Wob-verzoek,

Heden         heeft         cliënt         als         bezwaarde         aan         mij         verzocht         om         als         zijn         gemachtigde         een         bezwaarschrift         in         te         dienen
tegen         de         fictieve         weigering         van         het         college         om         op         zijn         Wob-verzoek         te         besluiten         en         daarnaast         uw         college         in
gebreke         te         stellen.

BEZWAARSCHRIFT
inleiding

1. Op         29         juni         2021         heeft         bezwaarde         een         Wob-verzoek         ingediend,         zolas         bedoeld         in         artikel         3         van         de         Wob.
Op         grond         van         het         eerste         lid         van         artikel         6         van         de         Wob         dient         een         bestuursorgaan,         in         casu         uw         college
binnen         vier         weken         na         ontvangst         een         besluit         te         nemen         op         het         verzoek         om         informatie         te         verstrekken         aan
verzoeker         en         kan         het         bestuursorgaan         op         grond         van         het         tweede         lid         van         dat         artikel         ten         hoogste         binnen
vier         weken         verdagen         indien         dit         in         de         eerste         vierweken         schriftelijk         gemotiveerde         mededeling         wordt
gedane         aan         de         verzoeker.
Het         voorgaande         heeft         niet         plaats         gevonden,         zodat         de         termijn         van         beslissen         op         het         verzoek         van         29         juni
2021         op         27         juli         2021         is         verstreken         en         er         sprake         is         van         het         niet         dan         wel         het         niet         tijdig         nemen         van
besluit,         zolas         bedoeld         in         artikel         6:2         van         de         Awb.

2. Nu         er         sprake         is         van         niet         tijdig         neen         van         besluit         op         verzoek         van         29         juni         2021         dien         ik         als         gemachtigde
namens         bezwaarde         een         bezwaarschrift         hiertegen         in         en         op         de         navolgende         gronden:

gronden
- in         artikel         1:3,         lid         3         Awb         is         bepaald:         "Onder         een         aanvraag         wordt         verstaan:         een         verzoek         van         een

belanghebbende,         een         besluit         te         nemen";

- in         artikel         1:3         lid         1         Awb         is         bepaald:         "Onder         besluit         wordt         verstaan:         een         schriftelijke         beslissing
van         een         bestuursorgaan,         inhoudende         een         publiekrechtelijke         handeling";
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- een         verzoek         om         schriftelijke         informatie         aan         een         bestuursorgaan,         zolas         bedoeld         in         het         eerste         lid
van         artikel         3         Wob,         voldoetaan         de         leden         1         en         3         van         artikel         1:3         Awb;

- in         artikel         6,         eerste         lid         Wob         dient         er         binnen         vier         weken         een         besluit         te         worden         genomen         door         het
bestuursorgaan         op         het         Wob-verzoek         van         29         juni         2021         oftewel         uiterlijk         op         27         juli         2021.         Er         is         tot
heden         geen         besluit         genomen         door         uw         college         en         er         is         dus         sprake         van         niet         tijdig         besluiten;

- in         artikel         6:2         Awb         wordt         onder         aanhef         en         sub         b.         bepaald:
"Voor         de         toepassing         van         wettelijke         voorschriften         over         bezwaar         en         beroep         worden         met         een         beluit
gelijkgesteld:         het         niet         tijdig         nemen         van         een         besluit";

- het         niet         tijdig         beslissen         op         het         verzoekschrift         is         dus         een         besluit         in         de         zin         van         Algemene         wet
bestuursrecht         waartegen         door         bezwaarde         bezwaar         wordt         gemaakt,         zolas         bedoeld         in         artikel         7:1
van         de         Awb.         Echter         in         het         eerste         lid,         onder         aanhef         en         sub         f.         van         artikel         7:1         staat         bepaald:
"Degene         aan         wie         het         is         toegekend         beroep         bij         de         bestuursrechter         in         te         stellen,         dient         alvorens
beroep         in         te         stellenbezwaar         te         maken,         tenzij:         het         beroep         zich         richt         tegen         het         niet         tijdig         nemen
van         een         besluit.

- Op         grond         van         het         voorgaande         zou         bezwaar         niet         mogelijk         zijn         en         zou         er         rechtstreeks         beroep
moeten         worden         ingesteld         nadat         het         bestuursorgaan         in         gebreke         is         gesteld,         dit         zolas         bedoeld         in
artikel         6:12         Awb.         Echter         bij         Wob-verzoeken         geldt         een         uitzondering,         zodat         bezwaar         maken         tegen
het         besluit         van         niet         tijdig         nemen         van         besluit,         zie         hier         voor         het         eerste         lid         van         artikel         15a         Wob,
daarin         is         bepaald:
"In         afwijking         van         artikel         7:1,         eerste         lid,         onderdeel         f,         van         de         Algemene         wet         bestuursrecht         kan
degene         aan         wie         het         recht         is         toegekend         beroep         bij         de         bestuursrechter         in         te         stellen         tegen         het         niet
tijdig         nemen         van         een         besluit         op         grond         van         deze         wet,         alvorens         beroep         in         te         stellen         bezwaar
maken.

- het         bezwaar         tegen         het         besluit,         van         het         niet         nemen         van         tijdig         besluit,         is         tijdig         ingediend         door
bezwaarde,         zie         hiervoor         tweede         lid         van         artikel         15a         Wob,         waarin         het         navolgende         wordt         bepaald:
"Het         bezwaarschrift         kan         worden         ingediend         zodra         het         bestuursorgaan         in         gebreke         is         tijdig         een
besluit         te         nemen.         Artikel         6:12,         eerste         en         vierde         lid,         van         de         Algemene         wet         bestuursrecht         is         van
overeenkomstige         toepassing".

VERZOEK
3. Gezien         het         voorgaande         verzoekt         bezwaarde         aan         het         college         van         B&W,         het         navolgende:

- het         bezwaar         tegen         het         gelijkstellend         besluit,         zoals         bedoeld         in         artikel         6:2,         onder         aanhef         en         sub         b.,
van         het         niet         tijdig         nemen         van         een         besluit         over         het         Wob-verzoek         van         29         juni         2021,         gegrond         te
verklaren;

- met         de         meeste         spoed         echter         uiterlijk         binnen         twee         weken         na         dato,         derhalve         tot         en         met         13
december         2021         een         besluit         te         nemen         over         het         voornoemde         Wob-verzoek         van         29         juni         2021         (zie
hiervoor         ook         de         navolgende         ingebrekestelling);

- de         kosten         die         bezwaaraker         redelijkerwijs         heeft         moeten         maken,         dit         zolas         bedoeld         in         het         tweede
lid         van         artikel         15         Awb         juncto         het         vierde         lid         van         artikel         15a         Wob,         te         vergoeden.
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INGEBREKESTELLING
4. Bezwaarde         stelt         u         in         gebreke         met         het         niet         nemen         van         een         besluit         over         zijn         Wob-verzoek         van         29         juni

2021         van         bezwaarde.         U         dient         er         rekening         mee         te         houden         dat         na         het         verstrijken         van         de         termijn         van         14
dagen,         zoals         bedoeld         in         het         tweede         lid         onder         aanhef         en         sub         b.         van         artikel         6:12         Awb,         waarin         het
navolgende         is         besloten:
"Het         beroepschrift         kan         worden         ingediend         zodra:         twee         weken         zijn         verstreken         na         de         dag         waarop
belanghebbende         het         bestuursorgaan         schriftelijk         heeft         medegedeeld         dat         het         in         gebreke         is",
door         bezwaarde         beroep         kan         worden         ingesteld         bij         de         Rechtbank         Gelderland,         Team         bestuursrecht         te
Arnhem.

Er         van         uitgaande         dat         uw         college         het         zover         niet         laat         komen         en         doet         wat         het         college         moet         doen,         namelijk
binnen         twee         weken         na         dato         derhalve         uiterlijk         tot         en         met         1         december         2021         een         besluit         nemen         over         het
Wob-verzoek         van         29         juni         2021         van         bezwaarde,         teken         ik.

Hoogachtend,
gemachtigde.

S.G.         Blasweiler
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Aan de gemeenteraad en het College van B & W van Arnhem 

Geachte dames en heren,  

Onlangs kregen wij bericht van de gemeente Arnhem dat eind van dit jaar de bospercelen van de 

Maasbergsebossen, Johannahoeve, Rijk der Heide, Grijsoord en Lange Hut gedund zullen worden. 

Graag willen wij geïnformeerd worden over welke concrete doelen de gemeente wil bereiken met 

deze dunningen in genoemde percelen. Tevens willen wij weten waarom de gemeente slechts 20 tot 

30 % van het gekapte boshout in deze bossen wil laten liggen. Zoals bekend, betekent het weghalen 

van het boshout een ernstige vermindering van de mineralen en de vochthuishouding in en van deze 

bossen. Door het gekapte hout weg te halen kunnen zon en de wind de bosbodem ernstig uitdrogen. 

Het is beter al het gekapte hout te laten liggen in het bos, omdat dit in hoge mate bijdraagt aan de 

biodiversiteit van de bossen. Het gemeentelijk beleid zou toch niet gebaseerd worden op het 

oogsten van hout?  

Graag ontvangen wij per mail de gemeentelijke notities en e-mails, die de concrete doelen met deze 

dunningen bospercelen van Maasbergsebossen,  Johannahoeve, Rijk der Heide, Grijsoord, Lange Hut 

beschrijven. Misschien kunt u ons ook de evaluatieresultaten van de vorige dunningen in deze 

bossen toesturen en de notitie waar uit blijkt dat deze een rol spelen bij de voorgenomen 

dunningsaanpak? Of zijn er geen evaluaties van de vorige dunningen gemaakt?  

Tevens willen wij de notities/e-mails ontvangen, die de gemeentelijke overwegingen beschrijven om 

slechts 20 tot 30 % van het gekapte hout in deze bossen te laten liggen.  

In dit verzoek beroepen wij ons ook op de Wet Openbaarheid van Bestuur.1 

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet 

Namens de Bomenbond Arnhem en Omgeving 

Anne Ferwerda en Joost Blasweiler 

De  Bomenbond  Arnhem en Omgeving is een samenwerkingsverband van: 
Bloei! In Arnhem, Actievoerders voor de bomen in Arnhem, Stichting EDSP ECO, Natuur en Milieu 
Schuytgraaf, Werkgroep Behoud Bomen in Arnhem, Elderveld Groen, Redactie Bomen en Bos, 
Werkgroep Klingelbeek, Werkgroep Doorwerth, Arnhems Peil.  
 
Secretariaat adres: Jan Vethstraat 9, 6813 HJ Arnhem 
 

 
1 Het beroep op de WOB wordt door ondergetekenden als persoon ingediend. 

Bomenbond Arnhem en Omgeving 

29 juni 2021, Arnhem 

Betreft: WOB informatie verzoek m.b.t. 

de dunningen van Maasbergsebossen,  

Johannahoeve, Rijk der Heide, 

Grijsoord, Lange Hut. 

 

 


