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Betreft WOB verzoek inzake voorstudie Lelystad I 

Geachte 

Bij brief van 30 november 2012 heeft u bij mijn ministerie een verzoek ingediend 
als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: 
Wob). Uw verzoek heeft betrekking op het openbaar maken van de voorstudie, 
waarnaar wordt verwezen in de kabinetsreactie op het Aldersadvies Lelystad. 

Bijgaand treft u de rapportage "voorstudie operationeel concept" aan, conform uw
 
verzoek. De rapportage van de voorstudie is opgesteld als werkdocument,
 
onderliggend aan het kabinetstandpunt en de uitgangspunten zijn verwerkt in de
 
Luchtruimvisie, die beiden in september 2012 aan de Tweede Kamer zijn gestuurd.
 
De afgelopen periode zijn door het ministerie van IenM aan de Alderstafel Lelystad
 
en in het Bestuurlijk Overleg Lelystad Airport de inzichten van deze voorstudie
 
gepresenteerd. De rapportage van de voorstudie wordt tegelijkertijd toegezonden
 
aan de leden van de Alderstafel Lelystad en het Bestuurlijk Overleg Lelystad
 
Airport.
 

Tot slot, mocht u in de toekomst behoefte hebben aan informatie, dan zijn wij
 
vanzelfsprekend bereid om te kijken of en op welke wijze daarin kan worden
 
voorzien. Een goede informatievoorziening aan betrokkenen vind ik van belang, en
 
ik hoop dat daarmee in gezamenlijk overleg een WOB-verzoek in de toekomst niet
 
nodig is.
 

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 

Hoogachtend,
 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
 

namens deze,
 
OlE DIRECTç:UR-GENERAAL BEREIKBAARHEID, 
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Voor nadere informatie over dit besluit kunl u terecht bij de hierboven genoemde contactpersoon,
 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende legen dit besluit binnen zes
 

weken na de dag waarop dil is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen, Het bezwaarschrift moet
 

worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu. ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en
 

Juridische Zaken. sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906. 2500 EX Den Haag.
 

Hel bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:
 

a, naam en adres van de indiener;
 

b, de dagtekening;
 

c, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of
 

kenmerk);
 

d, een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen,
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