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Geachte heer Hendriks,
In uw verzoek aan de bestuursorganen van de gemeente Zevenaar d.d. 11 februari 2021 (ontvangen op
11 februari 2021) heeft u verzocht om specifieke informatie met een beroep op de Wet openbaarheid van
bestuur (hierna: Wob). U heeft inmiddels een brief ontvangen d.d. 15 april 2021 waarin is aangegeven dat
uw WOB-verzoek tussen wal en schip is geraakt en daardoor niet in ons systeem is geregistreerd. Wij
bieden onze oprechte excuses aan voor de duur van de behandeling van uw Wob -verzoek.
Uw verzoek
U heeft verzocht om het openbaar maken cq. verstrekken van onderzoeksrapport(en) en de ambtelijke
adviezen en bestuurlijke besluiten over de onderzoeksrapport(en), inclusief akoestische rapporten. In uw
verzoek heeft u geen periode gespecificeerd. U schrijft dat het u gaat om de meest recente
onderzoeksrapport(en) en de (geanonimiseerde) ambtelijke adviezen en bestuurlijke besluiten daarover
tot op het moment van indiening van het WOB-verzoek (lees 11 februari 2021) met betrekking tot:
-

De brug in de weg Bijland te Tolkamer en het weggedeelte tussen die brug en de toegang tot
Steenfabriek de Bijland.

Besluit Wob-verzoek
Wij hebben besloten om het document met nummer 1 openbaar te maken, te weten het Excel
bestand asfaltachterstanden 2021. De gemeente Zevenaar beschikt niet over de door u gevraagde
onderzoeksrapport(en) en de ambtelijke adviezen en bestuurlijke besluiten over de
onderzoeksrapport(en), inclusief akoestische rapporten.
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Wettelijk kader

Uitgangspunt van de Wob 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.
Artikel 3 lid 1 Wob geeft het volgende aan: 'een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.'
In de Wob en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder document: 'een bij een bestuursorgaan
berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat' (artikel 1, sub a Wob). Het moet gaan om
bestaande documenten die daadwerkelijk fysiek aanwezig zijn.
Onder bestuurlijke aangelegenheid wordt een aangelegenheid verstaan die betrekking heeft op beleid van
een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan (artikel 1, sub b van de
Wob).
Overwegingen

Allereerst wijzen wij u op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om
informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang van ee n goede
en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien
van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of
belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het
algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te
beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker.
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking van de
gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien aan u de
betreffende documenten verstrekt worden, moeten wij deze ook aan anderen verstrekken indien zij daarom
verzoeken. Daarom worden de documenten op een later tijdstip actief openbaar gemaakt op de website
van de gemeente Zevenaar.
Inventarisatie documenten

Uit onderzoek blijkt dat er één document, te weten een Excel bestand asfaltachterstande n 2021, aanwezig is
die onder de reikwijdte van uw Wob-verzoek valt. De Bylandseweg is niet opgenomen in het Excel bestand,
omdat deze weg in orde is bevonden. In het Excel bestand zijn uitsluitend wegen opgenomen waar
onderhoud aan gepleegd moet worden. De gemeente Zevenaar beschikt niet over onderzoeksrapport(en)
van wegen die in orde zijn bevonden. De gemeente Zevenaar kan u hierdoor helaas niet de door u
gevraagde onderzoeksrapport(en) en de ambtelijke adviezen en bestuurlijke besluiten over de
onderzoeksrapport(en), inclusief akoestische rapporten verstrekken. Wij hebben bij deze inventarisatie het
zaaksysteem doorzocht voor alle aanwezige documentatie. Dit document is bekeken en beoordeeld op
grond van de Wob. Daar waar stukken zijn weggelakt doen wij dit op basis van artikel 10 tweede lid, sub e
of artikel 11, eerste lid, van de Wob. Het document is genummerd en opgenomen in de inventarisatielijst
(zie bijlagen) onder vermelding van de lakredenen per document.
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Wijze van openbaarmaking
Het document wordt twee dagen na datum van dit besluit per mail aan u verstrekt. Ook wordt dit
document op een later tijdstip gepubliceerd op de website www.zevenaar.nl

Uw verzoek om informatie
In uw Wob-verzoek heeft u voorts verzocht om informatie met betrekking tot de brug in de weg Bijland te
Tolkamer en het weggedeelte tussen die brug en de toegang tot Steenfabriek de Bijland. Op uw verzoek
om informatie zijn de volgende antwoorden geformuleerd:

a. Wanneer heeft voor het laatst een onderzoek plaats gevonden naar de onderhoudsen veiligheidsstoestand van zowel de brug als de weg?
De weg is in 2020 voor het laatst geïnspecteerd. De brug is eind maart dit jaar in opdracht van de
steenfabriek geïnspecteerd.

b. Vond dat plaats op basis van provinciale of landelijke richtlijnen of aanbevelingen, bijvoorbeeld van
het CROW?
Inspectie is op basis van CROW normering.

c. Welke conclusie(s) heeft u uit de laatst bekende onderzoeksresultaten getrokken wat betreft
de fysieke toestand en veiligheid van de brug en de weg in de onderzoeksperiode?
De weg is fysiek in goede staat en is uit technisch oogpunt veilig. De resultaten van de inspectie van de
brug zijn bij de gemeente Zevenaar niet bekend. Deze zijn in het bezit van de steenfabriek.

d. Ziet de gemeente Zevenaar als onderhoudsplichtige aanleiding tot het (laten) treffen van
maatregelen ter verbetering van de onderhouds- en veiligheidsstoestand van de brug en/of de
weg? Er is geen aanleiding tot het (laten) treffen van maatregelen van de brug of weg.
e. Is groot- of kleinschalig onderhoud aan zowel de brug als de weg de komende 5 jaar
voorzien? Er is voor de weg geen groot- of kleinschalig onderhoud voorzien de aankomende vijf
jaar. Wat de brug betreft is dit niet bij de gemeente Zevenaar bekend. Dit ligt bij de steenfabriek
als zijnde onderhoudsplichtige.

f. Vindt onderhoud van openbare wegen en bruggen in de gemeente Zevenaar plaats volgens een
voortschrijdend onderhoudsplan?
Ja, het onderhoud vindt plaats volgens een voortschrijdend onderhoudsplan.

g. Hanteert u daarbij een prioritering, en zo ja welke?
Ja, we hanteren een prioritering, te weten prio hoog, prio matig en prio laag.

h. Beschikt de gemeente Zevenaar over een doorlopend onderhoudsbudget voor wegen, bruggen etc?
Ja, er is structureel budget voor het onderhoud van de wegen en de bruggen. De bedoelde brug is hier
niet in meegenomen, omdat alle kosten van deze brug voor de steenfabriek zijn.

i.
j.

Wanneer is de akoestische situatie (geluidhinder) op de brug en de weg voor het laatst
onderzocht? Voor zover bekend is er geen akoestisch onderzoek geweest naar de brug en de weg.
Welke conclusies trekt de gemeente Zevenaar daaruit wat betreft de geluidhinder die niet wordt
veroorzaakt door de activiteiten of installaties binnen de steenfabriek maar die wél daaraan zijn toe te
rekenen?
N.v.t.
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Bezwaar
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Dat kan door een
gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift te sturen naar:
Burgemeester en wethouders van Zevenaar
Postbus 10
6900 AA Zevenaar
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt.
Legeskosten
Voor de behandeling van uw verzoek brengen we op grond van artikel 1.7.1.1 Verordening en heffing en de
invordering van leges 2020 in rekening. Het tarief bedraagt:
1.7.1.1

1.7.1.2
1.7.1.3

voor minder dan 6 kopieën
voor 6 tot 13 kopieën
voor 14 of meer kopieën, per kopie

€ o,00
€ 5,25
€ 0,36

Vragen
Heeft u na het lezen van dit besluit nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Martine Ploeger. Zij is
bereikbaar via het algemene nummer (0316) 595 111 of per e-mail M.Ploeger@zevenaar.nl.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Martine Ploeger
Adviseur juridisch

Bijlagen:
Inventarisatielijst;
Excel bestand asfaltachterstanden 2021.
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