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Geachte heer Van de Graaf,

Bij brief d.d. 5 oktober 2O17 verzocht u met een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) om verstrekking van de daarin bedoetde
documenten met betrekking tot het_bouwproject kernfokbedrijf in Wirdum.
Bij deze brief treft u de onder ons berustende documenten aan tot en met de
datum van ontvangst van uw verzoek op 6 oktober jt. Wij verstrekken u deze
documenten (genummerd I tot en met 9) geanonimiseerd.
De documenten 2, 3, 8 en 9 zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en
bevatten persoontijke beteidsopvattingen in de zin van artikel 11 Wob. Wij
hebben de betreffende passages onteesbaar gemaakt.

Wij vertrouwen erop, dat wij u votdoende hebben geïhformeerd.

Gebiedszaken, Economie en Bedrijfsvoering

Sioch dizze stêd; sjoch wat der rÊnom bart

-

It iilde spegelet him yn wat de talornst hat

-

Pitslirystro

Bezwaarschriftbijstuiter 1 (atgemeen, ambtenarenrecht)
Hoe maakt u bezwaar tegen

dit besluit.

Bezwaarschrif t
Indien u het niet eens bent met dit bestuit, kunt u votgens de bepatingen van de
Atgemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van de bekendmaking van dit
besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn (namens een rechtspersoon conform statuten)
en tenminste het volgende te bevatten:
a.
de naam en het adres van de indiener:

b.
c.
d.

de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar het betreffende bestuursorgaan
(raad, cotlege, burgemeester) van de gemeente Leeuwarden, Postbus 21000,8900 JA in
Leeuwarden. Indien het bezwaarschrift wordt ingediend namens een rechtspersoon
verzoeken wij u de statuten mee te sturen.
Graag in de [inkerbovenhoek vermelden "bezwaar".
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaat indienen via www.teeuwarden.n[/bezwaarschrift.
Daarvoor dient u wel te beschikken over een etektronische handtekening (DigiD). Kijk op

de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voo r lopi ge voorzi e ni ng
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van
de Atgemene wet bestuursrecht de voorzieningenrechter van Rechtbank Noord-Nedertand
in Groningen verzoeken een voortopige voorziening te treffen. Dit kan indien u van mening
bent dat onverwijlde spoed dit, getet op de betrokken betangen, vereist.

In het geval u gebruik maakt van de mogetijkheid tot het verzoeken om een voorlopige
voorziening, dient u uw verzoek te richten aan de voorzieningenrechter van
Rechtbank Noord-Nedertand, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150,9700 AD in Groningen.
U kunt ook digitaal uw verzoekschrift voor een voortopige voorziening indienen bij de
hierboven genoemde rechtbank via http://toket.rechtspraak.nt/bestuursrecht. Daarvoor
dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Grif fierecht
Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voortopige voorziening bij
Rechtbank Noord-Nedertand wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 168,voor natuurtijke personen en € 334,- voor rechtspersonen.
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