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Onderwerp: Woo verzoek 

 

Geachte heer Lengel, 

 

Op 6 november 2022 heeft u de Provincie Gelderland om informatie verzocht met een beroep op de Wet 

open overheid (hierna: Woo). 

 

Verzoek 

1. Agenda’s en overlegverslagen van relevante overleggen ten aanzien van dit thema (ontwikkeling 

XXL-bedrijventerreinen) waarbij de provincie betrokken was, evenals de gemeente Montferland 

en de Groene Metropool Regio. Dit gaat over de ontwikkeling van deze terreinen in de hele 

provincie.   

2. Opdrachtverlening, tussendocumenten, bijbehorende verslagen en aanverwante info die bij het 

tot stand komen van het rapport en het onderzoek van Posad Maxwan (locatiekeuze XXL op 

basis van ruimtelijke en landschappelijke inpassing) horen. Daarbij ontvangen we ook graag de 

rapportage ‘landschappelijke beoordeling uitbreiding DocksNLD in ’s-Heerenberg’ van RHDHV 

uit 2016 waarna Posad Maxwan verwijst. Evenals een weergave van een of meer veldbezoeken 

die het bureau heeft afgelegd en de daaruit getrokken conclusies.  

3. Documenten waarin de uiteindelijke locatiekeuze wordt onderbouwd, waarbij zowel de 

landschappelijke inpassingsargumenten als de overige argumenten/afweegcriteria die onder 

meer door de gemeente zijn aangedragen, zijn meegenomen.  

4. De agenda’s, verslagen en bijbehorende documenten van ambtelijke overleggen die plaats 

hebben gevonden tussen de provincie en de gemeente Montferland en van de provincie met de 

Groene Metropool Regio. 

 

Besluit 

Wij hebben besloten de door u gevraagde informatie aan u te verstrekken, met inachtneming van de van 

toepassing zijnde uitzonderingsgronden en met uitzondering van de reeds openbare documenten. De 

documenten die wij openbaar maken, hebben wij opgenomen in de bijgevoegde inventarisatielijst.  

 

Wettelijk kader 

Uitgangspunt van de Woo is dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, 

voor degene die om informatie verzoekt, een recht op openbaarmaking van de informatie bestaat.  
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Artikel 4, eerste lid, van de Woo geeft het volgende aan: ‘een ieder kan een verzoek om publieke 

informatie richten tot het bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan 

werkzame instellingen, dienst of bedrijf’.  

 

Volgens artikel 2.1, aanhef, van de Woo wordt verstaan onder publieke informatie: ‘informatie 

neergelegd in document die berusten bij een orgaan, persoon of college, als bedoeld in artikel 2.2., 

eerste lid (…)’. Het moet gaan om bestaande documenten. Onder document wordt verstaan: ‘een door 

een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk 

stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak 

van dat orgaan, die persoon of dat college.  

 

Overwegingen 

Inventarisatie documenten 

Uit onderzoek is gebleken dat er documenten zijn die onder de reikwijdte van uw Woo-verzoek vallen. 

Wij hebben bij de inventarisatie ons systeem doorzocht op alle aanwezige documenten die binnen uw 

Woo-verzoek vallen. De documenten die wij openbaar maken, hebben wij opgenomen in de bijgevoegde 

inventarislijst. De aanwezige documenten zijn bekeken en beoordeeld op grond van de Woo. Daar waar 

stukken zijn weggelakt doen wij dit op basis van artikel 5.1 van de Woo.  

 

De verstrekte documenten worden op een later tijdstip actief openbaar gemaakt op de website van de 

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. 

 

Bezwaar 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Dat kan door een 

gemotiveerd en onderteken bezwaarschrift te sturen naar: 

 

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 

Nijverheidsweg 2a 

6662 NG Elst 

Vermeld in ieder geval tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en waarom. 
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Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt. Na deze 

termijn ingediende bezwaarschriften kunnen wij niet in behandeling nemen. Het indienen van een 

bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend en de zaak 

spoedeisend is, kan bij de Voorzieningsrecht van de Rechtbank Gelderland een voorlopige voorziening 

worden gevraagd. Daaraan zijn kosten verbonden. 

 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijk groet, 

Namens het dagelijks bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, 

 

 

Drs. H. Tiemens 

Directeur 

 


