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Geachte heer Jansen,

U heeft via een mail op 2 december 2021, met een beroep op de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna: Wob)verzocht om alle documenten en informatie te ontvangen
over het verkeersonderzoek dat in opdracht van de heer [rí. Knoops (initiatiefnemer
plan Kavelaars) door Goudappel Coffeng is opgesteld.

Besluit
lk besluit de door u gevraagde informatie niet openbaar te maken. lk licht mijn besluit
hieronder toe.

I nventarisatie docu menten
Op basis van uw verzoek voor informatie, ziet u hieronder de inventarisatie lijst van
documenten die betrekking hebben op de onderhavige bestuurlijke kwestie.

1. Verkeersonderzoek Kavelaars d.d. 8 september 2021

Wettelijk kader
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Het recht op
openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en democratische
bestuursvoering. Het komt ieder inwoner in gelijke mate toe. Er wordt niet gekeken naar
het specifieke belang van de verzoeker.

Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. ln dat
licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbijtoetsen we aan de artikelen 10 en 11 van
de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen openbaarmaking kan of moet worden
geweigerd. Verder kan het bestuursorgaan besluiten om op grond van de
uitzonderingsgevallen genoemd in de artikelen 10 en 1 1 van de Wob of op grond van
eventuele bijzondere openbaarmakingsregiems documenten (gedeeltelijk) niet
openbaar maken.
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Motivering
lnformatie uit documenten die zijn bestemd voor intern beraad(artikel 11, eerste lid
onder a.)
Waar het gaat om informatie uit documenten die zijn bestemd voor intern beraad, wordt
die niet verstrekt voor zover het beleidsopvattingen betreft. Hierbij merk ik op dat het
belang van het vrij kunnen debatteren in de bestuurlijke vergaderingen zwaarder weegt
dan het algemeen belang van de openbaarheid. Deze informatie bestemd voor intern
beraad maak ik in beginsel niet openbaar.

Hiervan is sprake in het gevraagde document Verkeersonderzoek Kavelaars

Wijze van openbaarmaking
Het gevraagde document kan ik u op dit moment naar aanleiding van het WOB-verzoek
niet verstrekken.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer A. Ras, via het email adres
a.ras@nuenen.nl.

It/et vriendelijke g roet,
Namens burgemeester en

n de afdeling

van der Heijd
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Niet eens met het besluit?
Dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief een bezwaar
indienen. U doet dat in de vorm van een brief. Deze brief stuurt u naar het college van
burgemeesteren wethouders, Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen.

ln het bezwaarschrift moeten de volgende gegevens staan:
uw naam
uw adres
de datum van verzending
uw handtekening
een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
een uitleg waarom u bezwaar maakt.

Voor de behandeling van het bezwaarschrift hoeft u niet te betalen.

D i g itaal i n d ien en be zw aar sc hrift
U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen bij het college van burgemeester en
wethouders. U kunt dat doen via de website https:/lwww.nuenen.nl/bezwaar-maken/
Op die pagina vindt u informatie over het digitaal indienen van een bezwaarschrift. U
kunt op die pagina ook direct kiezen voor "Online regelen". U wordt doorgeleid naar het
formulier voor het digitaal indienen van uw bezwaarschrift. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Wat u kunt doen in spoedeisende gevallen
Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit grote
gevolgen voor u heeft? Dan kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter
vragen maatregelen te treffen. De voorzieningenrechter kan dan beslissen dat het
besluit nog niet mag ingaan. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. Het
aanvragen van een voorlopige voorziening is niet gratis. U betaalt hiervoor griffierecht.

Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief naar de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584,5201 CZ 's-
Hertogenbosch. Het telefoonnummer van de Rechtbank is 088 - 361 61 61.

Digitaal indienen verzoekschrift voorlopige voorziening
U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde Rechtbank via
https://loket.rechtspraak.nllbestuurgrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voonrvaarden. U kunt ook contact opnemen met de Rechtbank Oost-Brabant in 's-
Hertogenbosch via het bovengenoemde telefoonnummer.
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