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Wob besluit op verzoek openbaarmaking gegevens 

omgevingsvergunningprocedure voor het perceel Albert van ’t Hartweg 48a in Nieuwerkerk aan den 

IJssel 

Geachte  

Op 26 januari 2021 hebben wij uw verzoek om informatie op grond van artikel 3 van de Wet 

openbaarheid van bestuur (hierna: WOB) ontvangen. In uw brief verzoekt u om alle gegevens met 

betrekking tot het vergunningentraject voor het perceel Albert van ’t Hartweg 48a in Nieuwerkerk aan 

den IJssel. U verzoekt tevens – in verband met de lopende bezwarentermijn – de stukken zo spoedig 

mogelijk te verzenden. 

Op 5 februari 2021 heeft de behandelend ambtenaar u een e-mail gestuurd met daarin de mededeling 

dat de stukken in week 6 zullen worden verstuurd. Tevens is u de mogelijkheid aangereikt een pro 

forma bezwaarschrift bij de gemeente in te dienen. Op deze manier krijgt u meer tijd om uw gronden 

nader aan te vullen. 

Besluit

Wij besluiten hierbij de gevraagde gegevens bekend te maken. Om de privacy te respecteren zijn alle

privégegevens verwijderd.

Motivering

Uw verzoek heeft betrekking op de gegevens omtrent de vergunningverlening voor het tijdelijk 

(maximaal 5 jaar) aanbrengen van erfverharding op het perceel gelegen achter Albert van 't Hartweg 

48a (kadastraal bekend onder NWK03 D 2357) in Nieuwerkerk aan den IJssel bekend te maken. 

Alleen de privégegevens die betrekking hebben op de aanvrager en ambtenaren (zijnde namen en 

andere gegevens die betrekking hebben op deze personen) zijn verwijderd op grond van de 

privacywetgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u met  contact opnemen. U vindt haar contactgegevens

en het kenmerk bovenaan deze brief. 
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Als u wilt reageren op deze brief vragen wij u dit kenmerk te noemen, zodat wij u sneller van dienst 

kunnen zijn.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zuidplas,

namens dezen,

ing. H.W. Spruit,

Plaatsvervangend Afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht Omgevingsdienst Midden-Holland

Dit document is digitaal vastgesteld.

Bijlagen: Wob Dossier AVG (ons kenmerk 2021043108)

Bent u het niet eens met dit besluit?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie of om uw vragen te stellen. U kunt bellen met 088-

54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt.

Komen we er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan als u belanghebbende 

bent. Dit mag overigens ook direct, zonder eerst te bellen. Een bezwaarschrift kunt u indienen binnen 

zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij het 

indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar College van 

burgemeester en wethouders van Zuidplas, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 100, 2910 

AC Nieuwerkerk aan den IJssel. 

U kunt uw bezwaarschrift ook indienen op de website van de gemeente. Dit doet u via 

www.zuidplas.nl/bezwaar-maken. Op deze pagina staat uitgelegd hoe u online uw bezwaarschrift

indient. U heeft hiervoor wel een DigiD of eHerkenning nodig.Zet in elk geval in uw bezwaarschrift:  

• uw naam, adres en handtekening

• de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt

• een omschrijving en het kenmerk (nummer) van het besluit waar u bezwaar tegen maakt

• de redenen waarom u bezwaar maakt

• indien mogelijk het telefoonnummer en e-mailadres waarop u bereikbaar bent

Om u sneller van dienst te kunnen zijn is het handig als u een kopie meestuurt van het besluit waar u 

bezwaar tegen maakt.

Voorlopige voorziening

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing 

op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid 

om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 

(Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken 

over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een 

verzoek om voorlopige voorziening.an de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

kosten verbonden.


