
aan:          Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
              t.a.v. directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
              afdeling Juridisch Adviseur - Wob-verzoeken 
              Postbus 20011 
              2500 EA Den Haag 
 
betreft:      WOB VERZOEK: aanmelding Chw Evenemententerreinen gemeente Meppel 
 
datum:        17 febr 2021 
 
van:          Geert Starre 
              Gerard ter Borchstraat 51 
              7944GM Meppel 
              0522-260791 
              info@boom7.nl 

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb al contact gehad met u inzake bovengenoemde aanmelding en ik heb 3 documenten
ontvangen. Omdat enkele zaken nog niet helder zijn verzoek ik u bij deze om meer
informatie openbaar te maken voor een ieder op basis van de Wet openbaarheid van
bestuur.

Inleiding
De gemeente Meppel heeft bij u een verzoek ingediend: 'Aanmelden Chw
paraplubestemmingsplan Evenemententerreinen gemeente Meppel'

Het verzoek (17 sept 2020 kenmerk Meppel 1417899/1417911) is verzonden aan:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
De minister van BZK 
Programma directoraat-generaal Omgevingswet

Uit de Staatscourant blijkt dat dit verzoek is ingewilligd. Het betreft de Staatscourant met de
volgende kenmerken:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-48564.html#d17e316
jaargang, nummer: Staatscourant 2020, 48564

Hierin staat onder bijlage 56a t/m c bij Regeling uitvoering Crisis- en Herstelwet:
'Kaart Meppel, Evenemententerreinen'.

Het Wob-verzoek
Concreet verzoek ik u openbaar te maken de volgende informatie inzake bovengenoemd
verzoek van de gemeente Meppel en de afhandeling daarvan:

1. alle informatie inzake de aanmelding en de afhandeling van de aanmelding
2. inclusief correspondentie van, naar en over deze aanmelding



3. informatie betreffende een eventuele toetsing of beschouwing
4. informatie betreffende beleid inzake een eventuele toetsing
5. informatie over de mogelijkheden tot inspraak op de afhandeling van het Chw-

verzoek, met name in relatie tot het verdrag van Aarhus

Tot slot
Het is niet nodig dit verzoek om informatie door te zenden naar de gemeente Meppel,
aangezien de gemeente reeds een vergelijkbaar verzoek over dit onderwerp heeft
gekregen. Het is voldoende de gevraagde informatie digitaal online te zetten, een versie op
papier is onnodig.

Wellicht ten overvloede wil ik benadrukken dat ik bereid ben mijn verzoek nader te
specificeren om de omvang ervan zo veel mogelijk te beperken en de afhandeling te
versnellen. Ik nodig u dan ook van harte uit om hierover contact met mij op te nemen. 

Met vriendelijke groet,

Geert Starre


