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Geachte heer Grijsen, 
 
Op 16 september 2022 heeft u een verzoek volgens de Wet open overheid (Woo) 
ingediend over – kort gezegd - de bestemming en inrichting van het veld de Brink in 
Nobelhorst. Uw verzoek is geregistreerd onder het nummer 15381499. 
 
Op 16 december 2022 hebben wij in het kader van de preciseringsvraag overleg 
gehad met u op het Gemeentehuis. Hierna hebben wij een aantal contactmomenten 
via de telefoon en mail gehad. Laatstelijk heeft u gemaild op 30 januari 2023 waarna 
de preciseringsvraag was beantwoord. Op 30 januari 2023 is aan u bevestigd dat de 
inventarisatie naar gevraagde documenten zal plaatsvinden.  
 
Ik kan u melden dat de zoekslag inmiddels is afgerond. Op het Woo-verzoek hopen 
wij binnen vier tot zes weken te kunnen beslissen.  
 
Indien sprake is van gegevens afkomstig van of gericht aan derden in de onder het 
Woo-verzoek vallende documenten, kunnen zij in de gelegenheid gesteld worden 
een zienswijze in te dienen. Gedurende die termijn wordt de beslistermijn op grond 
van artikel 4.4, derde lid, van de Wob opgeschort.  
 
Hoewel het streven is om het Woo-verzoek middels één besluit af te doen, kan het 
zo zijn dat we uiteindelijk toch met meerdere deelbesluiten moeten werken 
bijvoorbeeld vanwege de omvang van de te beoordelen documenten. Dit hebben wij 
ook tijdens het preciseringsgesprek meegedeeld. Uiteraard doen wij ons best om het 
besluit zo snel mogelijk te nemen.  
 
Als u vragen heeft over deze brief, dan kunt u contact opnemen met mevrouw N. 
Khan via telefoonnummer 14036 of per mail via info@almere.nl. Vermeld daarbij 
het registratienummer GO/2022/15381499.  
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Almere, 
namens hen, 
 
drs. H.M.A. van Duin MRE 
afdelingsmanager Gebiedsontwikkeling 
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