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Redactie
Lubeckweq 2 I 9723 HE Groningen
Postbus 60 I 9700 MC Groningen
Telefoon (050) 584 44 44
Telefax (050) 584 42 09

4 mei 2018, Groningen

Betreft: lnformatieverzoek
Aan:

College van Burgemeester en Wethouder 5
Noordersingel 33
9401 JW Assen

Geacht college,

lk verzoek U om mij informatie te verstrekken over de nog te realiseren kunstijsbaan in Hoogeveen
en de plannen voor een ijsbaan in Assen.
Graag ontvang ik alle informatie van u die bij u aanwezig is vanaf 1 maart 2014 tot en met heden
over dit onderwerp. U moet dan den ken aan bijvoorbeeld mails (inclusief bijlagen) en/of brieven
(inclusief bijlagen) tussen de provincie Drenthe en gemeente Hoogeveen, gemeente Assen en andere
overheden en/of bijvoorbeeld aannemers en/of exploitatiepartners.
Naar aanleiding van bovenstaande verzoek ik u, ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob),
toe te sturen (digitale) kopieen van alle informatie in schriftelijke en/of digitale documenten en/of
stukken en/of ander materiaal dat gegevens bevat en die bij u berusten over dit onderwerp.
U moet dan denken - maar niet a Ileen maar- aan documenten, onderliggende documenten,
vervolgdocumenten, rapportages/rapporten (integraal en/of gedeeltelijk), beleidsopvattingen en emails (met bijlagen en beantwoording op die mails) over dit onderwerp.
Als u op het stand punt staat dat de privacy van uw medewerkers en/of anderen in het gedrang komt
en u daarom zou willen besluiten om bijvoorbeeld mails (inclusief bijlagen) en/of brieven o.i.d. niet
vrij te willen/kunnen geven, verzoek ik u secundair om dergelijke informatiebronnen te ontdoen van
de privacy-gevoelige informatie (door bijvoorbeeld de desbetreffende namen zwart te lakken).
Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Wet openbaarheid van
bestuur. Met verwijzing daarnaar verzoek ik u de gevraagde informatie (digitaal) toe te sturen binnen
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de daarvoor gestelde termijn (1 juni 2018). lk stel het op prijs dat u een ontvangstbevestiging stuurt
als u dit schriftelijke verzoek heeft ontvangen.
lndien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieen e.d. verzoek ik u mij hiervan
telefonisch of per mail vooraf op de hoogte te brengen. Eventueel inzien van de documentatie op
locatie behoort wat mij betreft uiteraard ook tot de mogelijkheden.
Mocht u vragen hebben over bovenstaand verzoek, schroom dan niet om contact op te nemen. Een
dergelijk wob-verzoek heb ik ook neergelegd bij de provincie Drenthe en de gemeente Assen.
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