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Inzake : WOB verzoek bouwproject kernfokbedrijf in Wirdum

Geacht college,

Vanaf vorig jaar wordt in opdracht van de coóperatieve veeverbeteringsorganisatie C.R.V. uit
Arnhem een kernfokbedrijf gerealiseerd aan de Bredyk in Wirdum (gemeente Leeuwarden).
lk heb op 15 februari 2017 een WOB-verzoek omtrent dit project gedaan met de nadruk op
de cultuurhistorie, de financiering en de milieuaspecten. Bij het besluit dat hieromtrent door u
genomen is, ontbreken aantoonbaar documenten. Omdat u mogelijk van mening zou kunnen
zijn dat er geen documenten geleverd zouden hoeven te worden die dateren van na de
datum van mijn WOB-verzoek, herhaal ik bij deze het WOB-verzoek voor de periode van na
mijn eerste WOB-verzoek tot en met het moment dat u uw besluit zult nemen.
Daarnaast doe ik alsnog een WOB-verzoek omtrent alle overige aspecten van
bovengenoemd bouwproject.
Gaarne ontvang ik binnen de wettelijke termijn, met een uitdrukkelijk beroep op de Wet
Openbaarheid van Bestuur, een digitale of eventueel analoge kopie van alle correspondentie
en alle overige documenten, die betrekking hebben op de bovengenoemde aspecten in het
kader van dit bouwproject en de voorbereiding en afhandeling daarvan. lk versta hieronder
onder andere brieven, emails, telefoonverslagen, memo's, vergunningaanvragen,
vergunningen, rapporten, financiële stukken, adviezen en besluiten, die heen en weer
gegaan zijn binnen de gemeente en tussen de gemeente en andere betrokkenen, waaronder
C.R.V., de provincie, de FUMO en het Wetterskip, alsmede hun adviseurs en
vertegenwoordigers.
Eventuele kosten die zijn verbonden aan het leveren van deze kopieën kunt u bij mij in
rekening brengen.
Bij voorbaat dank voor uw moeite.
Hoogachtend,
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Willem-Simon van de Graaf

