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Geachte heer Van de Graaf,

Hierbij deten wij u mee dat wij het door u ingediende bezwaarschrift d.d.
1 5 mei 2017 hebben ontvangen. Het bezwaarschrift is gericht tegen het bestuit WOB-verzoek inzake verstrekking van documenten met betrekking tot
het bouwproject kernfokbedrijf aan Brédyk 32 in Wirdum.

Wij hebben uw bezwaarschrift ter advisering in handen gesteld van de onafhanketij ke Adviescommissie bezwaarschriften.
Ingevolge artiket 7:10, eerste lid, van de Atgemene wet bestuursrecht bestist
het bestuursorgaan binnen twaalf weken op het bezwaarschrift, gerekend van'
af de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is
verstreken. Ingevotge artikel 7:10, derde [id, van de Atgemene wet bestuursrecht kan het bestuursorgaan de bestissing voor ten hoogste zes weken verdagen.

wij het streven hebben uw bezwaarschrift zo zorgvutdig mogetijk te
behandelen, verwachten wij de extra termijn van zes weken nodig te hebben
voor het nemen van een bestissing op uw bezwaarschrift. Wij verdagen de
bestissing op uw bezwaarschrift hierbij dan ook op grond van artiket 7:10, der'
de lid, van de Atgemene wet bestuursrecht met zes weken.
Omdat

Indien het mogetijk is eerder een bestissing te nemen op uw bezwaarschrift,
wij uiteraard eerder reageren.
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De Adviescommissie bezwaarschriften zal u

te zijner tijd berichten omtrent de

afhandeting van uw bezwaarschrift.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

de heer G. de Vries,
adviseur.

