
datum inlichtingen ons kenmerk 

20 september 2022 070-426 42 51 WA22.00030 

onderwerp 

Besluit op verzoek om informatie 

In uw verzoek van 9 september 2022 heeft u de Raad van State gevraagd informatie 

openbaar te maken over: 

e “het advies van de RvS over dit Ontwerp-KB, alsook de onderliggende stukken en/of 

correspondentie die hierop betrekking heeft; 

e de correspondentie tussen de RvS met de gemeente Dordrecht met betrekking tot dit 

Ontwerp-KB; 

e de correspondentie tussen de RvS en Rijkswaterstaat Corporate Dienst met 

betrekking tot dit Ontwerp-KB”. 

Over dit verzoek heeft u op 14 september jl. contact gehad met mijn collega Christiaan 

Roorda van de directie Advisering. Hij heeft uitgelegd dat het een blanco advies betreft en 

dat het enige relevante stuk waarover correspondentie heeft plaatsgevonden, het verslag 

van de hoorzitting is, wat reeds in uw bezit is. 

1. Wettelijk kader 

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid. 

2. Besluit 

Ik besluit het door u gevraagde advies volledig openbaar te maken op grond van artikel 4.3 

eerste lid Wet open overheid. 

3. Wijze van openbaarmaking en publicatie 

In de bijlage vindt u het gevraagde advies. Tevens kunt u vanaf vandaag het advies op onze 

website vinden: www.raadvanstate.nl/adviezen/@131147/w04-22-0078/. 
  

Vragen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, kan u contact opnemen met de 

Woo-contactpersoon van de Raad van State via telefoonnummer 070 — 426 42 51. Kijk voor 

meer informatie over de Woo-procedure op 

www.raadvanstate.nl/wetopenoverheid. 
  

Met vriendelijke groet, 

drs. P.B. Feenstra 

Directeur Bestuursondersteuning Raad van State 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit 

uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit naar: Raad van State, t.a.v. 

de adviseur bezwaren Woo, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Op https://www-rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en- 

antwoord/bezwaar-tegen-beslissing-overheid kunt u zien waar een bezwaarschrift aan moet 

voldoen. 

  

  

(geanonimiseerd)


