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Geachte beer Bos,

Bij brieF van II april 2012 heeft u namens de Vereniging Gelijkberechting Grondbezitters (VGG) een
aantal vragen gesteld, alsmede verzocht orn openhaarmaking van een aantal documenten op grond van de
Wet openbaarheid van hestuur (Wob). Naar wij hebben vernomen heeft u gelijktijdig gelijkluidende
brieven aan een tiental andere provincies (alle provincies exci. Flevoland) gestuurd. I-let aan ons gerichte
verzoek is door oiis op 13 april 2012 ontvangen.

Door middel van deze brief berichten wij u dat de beoordeling van bet door ii ingediende Wob-verzoek
meer tijd in beslag zal nemen dan de term ijn van 4 weken die artikel 6, eerste lid, Wob daarvoor stelt. U
vraagt een zeer grote hoeveelheid docurnenten. Het kost tijd orn te inventariseren of deze documenten
aanwezig zijn en, zoja, 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 Ieidt 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.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

igemeen Directeur

Het provinciehuis is per openhaar vervoer vanaf Utrecht CS te bereiken via GVU-lijn 11 (richting Dc Uithof).

Heeft u klachten? Provinciale klachtencommissie, 030-2583322.



Rechtsbescherming
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algeinene wet bestuursrcclit binnen 6 weken na de datum van

verzending of uitreiking van dit besluit daartcgen bezwaar waken door het indienen van ecu gemotiveerd

betwaarschrift. [let bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van hIred,!, 1. a. v. de secretaris van de A dviesca,nmissie bezwaarschriften GS, posibus
80300, 35(18 Ti! hJIrechi.
Aan de behandeling van een betwaarschrift ijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Indien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, als er tijdelijke
maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op bet bezwaarschrift kan worden gewacht. Het

verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank te
Utrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Bij het verzoek om voorlopige voorziening moet ecu kopie van bet

bezwaarschrift worden gcvoegd.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd:

€ 152,- voor ecu natuurlijke persoon, €302,- voor ecu rechtspersoon. Hierover ontvangt de indiener van bet

verzoek bericht van de Rechtbank.
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