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Geachte heer Van de Graaf,

Hierbij deten wij u mee dat het door u ingediende bezwaarschrift d.d. 15 mei
2017 is binnengekomen bij de Adviescommissie bezwaarschriften.
Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit WOB-verzoek inzake verstrekking van documenten met betrekking tot het bouwproject kernfokbedrijf aan
Brédyk 32 in Wirdum. Ter informatie deten wij u het votgende mee.
Wij zutten uw bezwaarschrift nader bekijken en zulten daarover adviseren aan
burgemeester en wethouders. Nadat wij ons advies hebben uitgebracht zutlen
zij een bestissing op het bezwaarschrift nemen.

krijgt de gelegenheid uw bezwaarschrift op een hoorzitting nader toe te
lichten. De hoorzitting wordt op 3 iuti 2017 gehouden. De hoorzitting duurt
ongeveer een half uur en zal ptaatsvinden tussen 17.30 uur en 20.30 uur.
Wij nodigen u hierbij uit voor de hoorzitting.
U

Indien u vanwege zwaarwegende redenen verhinderd bent voor deze hoorzitting, dan kunt u ons verzoeken de datum van de hoorzitting te wijzigen. Dit
verzoek dient zo spoedig mogetijk na ontvangst van deze brief te worden ingediend.

Tot tien dagen voor de zitting kunt u nadere schriftetijke stukken indienen.
Een kopie van de stukken wordt u toegezonden bij de nadere oproep voor de
hoorzitting die tien dagen voor de zitting wordt verzonden. Het exacte tijdstip
van de hoorzitting wordt u daarin ook meegedeetd.
U kunt zich

ter zitting laten bijstaan door getuigen/deskundigen. De hierbij te

maken kosten komen in principe voor uw rekening.
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lndien u niet op de hoorzitting aanwezig dan wel vertegenwoordigd zultzijn,
verzoeken wij u dit minimaal vijf dagen voor de zitting schriftetijk mee te
deten.

Hoogachtend,
de Adviescommissie bezwaarschriften, Algemene Kamer,
namens deze,

<4,
de heer drs. J.J. Bouwmeester,
secretaris.

