
aan:       College Gemeente Westerveld 
           Postbus 50 
           7970AB Havelte 
           info@gemeentewesterveld.nl 
           per email & post, aangetekend 
 
betreft:   Verzoek om openbaarmaking (Wob): Overeenkomst gewasbeschermingsmiddelen 
 
datum:     1 april 2020 
 
van:       Geert Starre 
           Gerard ter Borchstraat 51 
           7944 GM Meppel 
           0522-260791 
           info@boom7.nl

Geacht college,

Ik verzoek u openbaar te maken voor een ieder de volgende informatie:

Alle informatie betreffende de 'Overeenkomst gewasbeschermingsmiddelen' en het
'rapport Uitgesproken' waaronder:

1. brieven, emails en notities
2. de totstandkoming van de overeenkomst en het rapport
3. het initatief tot de totstandkoming
4. correspondentie over de tot standkoming van de overeenkomst en de overeenkomst

en het rapport
5. correspondentie van/naar/over derden over de overeenkomst en de totstandkoming

ervan en het rapport
6. over derden waaronder de opstellers en ondertekenaars waaronder "veel andere

partijen", citaat, zie geraadpleegde bronnen onder lid 1
7. de overeenkomst is getekend namens het college: alle informatie waaruit 'namens'

blijkt
8. uitnodigingen zoals

1. deelname overleg
2. initiatief tot opstellen overeenkomst
3. uitnodiging om te tekenen

9. informatie over "georganiseerde inwoners", waaronder:
1. de omschrijving van de term "georganiseerde inwoners"
2. wie zijn dat
3. wie zijn dat niet
4. de criteria
5. de reden tot uitsluiting
6. de reden tot geen uitsluiting
7. de relatie met het recht tot vereniging (grondwet)

10. correspondentie van/naar/over de overeenkomst met griffie(r)
11. correspondentie van/naar/over de (georganiseerde) omwonenden



12. correspondentie van/naar/over de overeenkomst en/of het rapport met andere
bevoegde gezagen waaronder omgevingsdiensten en provincie

13. de ondertekenaars van de overeenkomst
14. informatie van/naar/over derden die niet getekend hebben en/of niet uitgenodigd

zijn
15. betreffende het citaat uit de overeenkomst: "Elke partij wijst een contactpersoon

aan die als aanspreekpunt voor de andere partijen dient."
16. de begrippen en het gebruik van de begrippen:

1. ondertekenaars
2. omwonenden
3. direct omwonenden
4. direct aanwonenden
5. stakeholders
6. agrariers
7. georganiseerde burgers
8. contactpersonen
9. partijen

10. "veel andere partijen"
17. het niet gebruiken van begrippen 'belanghebbende' (Awb) en 'een ieder' of 'ieder'
18. correspondentie en informatie van/naar/over externe adviseurs en waaronder

juristen
19. informatie over wie voor de bekendmaking van de overeenkomst kennis heeft gehad

over het rapport en de overeenkomst of de totstandkoming ervan
20. informatie inzake wie benaderd is voor overleg
21. alle gespreksnotities en gespreksverslagen
22. alle informatie in het zaaksysteem
23. informatie en/of correspondentie met:

1. Agrifirm
2. WPA-Robertus
3. de CAV-Agrotheek
4. de standsorganisaties Land- en Tuinbouworganisatie (LTO)
5. de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB)
6. burgers
7. agrariers

Overige verzoeken

Ik verzoek u alle verzochte informatie digitaal en machineleesbaar openbaar te maken voor
een ieder. Daarbij verzoek ik u het begrip openbaar voor een ieder zo breed mogelijk in te
vullen. Bijvoorbeeld door de te openbaren informatie online te zetten op de website van de
gemeente, samen met dit verzoek en uw besluit.

Ik verzoek u in uw besluit rekening te houden met de bepalingen inzake openbaarmaking
inzake milieu-gegevens en in het bijzonder emissies (Wob en het verdrag van Aarhus).

Indien belanghebbenden bezwaar maken tegen openbaarmaking, of als u dit verwacht, dan



verzoek ik u rekening te houden met het volgende citaat uit de overeenkomst: "2.6.
Openheid, De agrariërs zijn open over hun bedrijfsvoering."

Ik verzoek u gemotiveerd te beslissen per zelfstandig onderdeel van elk document. Dus ook
per zelfstandig onderdeel eventuele weigeringsgronden aan te geven en te motiveren.

Indien er vragen zij of een verzoek tot specificatie of overleg dan hoor ik dat graag.

Geraadpleegde bronnen

Webpagina: 'Gemeente Westerveld sluit overeenkomst gebruik
gewasbeschermingsmiddelen'

citaat hieruit:
Wethouder De Haas: “Deze overeenkomst is tot stand gekomen met de gemeente en veel
andere partijen, we zien dit als een eerste stap om gezamenlijk aan dit vraagstuk te
werken. Dit is een mooi begin. Daarnaast houden we verbinding met het landelijke beleid:
de visie op duurzame en sterke landbouw in 2030 van minister Schouten. We werken
hiervoor nauw samen met andere overheden. Vanaf de informatieavond 4 juli 2019 op het
provinciehuis in Assen waarin het onderzoek blootstelling omwonenden is gepresenteerd,
is de gemeente samen met het ministerie van LNV, de provincie Drenthe en Overijssel, de
vereniging Drentse Gemeenten (VDG) en twee Overijsselse gemeenten en het
Waterschap Drents Overijsselse Delta in gesprek om stappen te zetten rondom het
vraagstuk gewasbeschermingsmiddelen.”
-- einde citaat

Met vriendelijke groet,

Geert Starre

https://www.gemeentewesterveld.nl/Bestuur_en_organisatie/Actueel/Nieuws/Februari_2020/Gemeente_Westerveld_sluit_overeenkomst_gebruik_gewasbeschermingsmiddelen

