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Betreft beroep bestemmingsplan Klaas Nieboerweg/bezwaar tegen
niet ter beschikking stellen geluidmodel

Geacht college,

Per e-mail van 11 november 2019 (zie bijlage) is Avebe U.A. C'Avebe") er door
de heer H. de Muinck van de gemeente over geïnformeerd dat uw college niet
bereid is aan Avebe de digitale kopie van het aan het concept-besluit ten
grondslag liggende geluidsmodel ter beschikking te stellen. Ik verwijs naar mijn
eerdere brief aan uw college van 6 november 2019.

Avebe heeft er bezwaar tegen dat u de gevraagde informatie niet met haar wil
delen. De besluitvorming is daarmee niet transparant. Avebe heeft deze
informatie nodig bij het beoordelen van uw voornemen om de raad te
verzoeken over te gaan tot wijziging van het bestemmingsplan, hangende het
beroep. Het voorgenomen besluit dient te berusten op een kenbare motivering
en daarvan is in ieder geval sprake als Avebe niet in staat wordt gesteld het
mede aan het besluit ten grondslag liggende geluidsmodel te onderzoeken.

Dat de gemeente met Avebe wilde overleggen over het voorgenomen besluit
(en het daarvoor gebruikte geluidmodel) maakt nog niet dat u niet gehouden
zou zijn om de gevraagde informatie niet te verstrekken.

Daar komt nog bij dat het model dat u heeft gebruikt bij het opstellen van het
herstelbesluit, oorspronkelijk is opgesteld door de geluidsexpert van Avebe, ir.
Ramakers. Ook om deze reden is het unfair dat u thans aan Avebe niet het

gewijzigde geluidmodel ter beschikking stelt, zoals dat is gebruikt ter
voorbereiding van het bestemmingsplan en voor het opstellen van het concept-
herstelbesluit.
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Ik wijs er ten slofte op dat het verzoek van Avebe dient te worden opgevat als
een verzoek om milieu-informatie zoals bedoeld in artikel l lid g Wob. Ook om
deze reden dient de informatie aan Avebe te worden verstrekt.

Gelet op het bovenstaande verzoek ik u om terug te komen op uw besluit en de
gevraagde informatie, althans het gebruikte model, (zo spoedig mogelijk)
alsnog aan Avebe te verstrekken in een voor de geluidsadviseur bruikbare vorm.

Met vriendelijke groet,
Gaastra advocaten,

A. . Gaa r

Een afschrift van deze brief zend ik aan de raadscommissie t. b.v. haar

vergadering van 14 november 2019
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