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Bericht betreffende Wob-verzoek d d. 11 april2012
Uw kenmerk: CKIAB 1023079-12386436

Geachte beer Dos,
Bij brief van 11 april 2012 heeft u namens de Vereniging Gelijkberechting Grondbezitters (VGG)
een aantal vragen gesteld, alsmede verzocht om openbaarmaking van een aantal documenten
op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Naar wij hebben vernomen heeft u
gelijktijdig gelijkluidende brieven aan een tiental andere provincies (alie provincies excl.
Flevoland) gestuurd. Het aan ons gerichte verzoek is door ons op 13 april 2012 ontvangen.
Door middel van deze brief berichten wij u dat de beoordeling van bet door u ingediende Wob
verzoek meer tijd in beslag zal nemen dan de termijn van 4 weken die artikel 6, eerste lid, Wob
daarvoor stelt, U vraagt een zeer grote hoeveelheid documenten. Het kost tijd om te
inventariseren of deze documenten aanwezig zijn en, zo ja, of deze voor openbaarmaking in
aanmerking komen. Voorts is uw verzoek complex van aard, daar uw verzoek ziet op
verschillende soorten documenten. Ten slotte heeft een deel van de verzochte informatie
betrekking op derden, Ook dit leidt ertoe dat wij meer tijd nodig hebben om zorgvuldig op uw
verzoek te kunnen besluiten.
Om de redenen zoals hierboven uiteen zijn gezet, verdagen wij de beslissing op uw verzoek d.d.
11 april 2012, met toepassing van het bepaalde in artikel 6, tweede lid, Wob, met vier weken.
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