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Op 2 februari 2015 heeft u een verzoek ingediend op grond van de 
Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Uw brief is ontvangen op 3 februari 2015. 
U ontvangt in dit besluit een reactie op uw Wob-verzoek. 

Inhoud verzoek 
U verzoekt de volgende informatie te ontvangen, te weten: 
1. Beleid en/of verordening omtrent een vuurwerkverbod; 
2. Communicatie/bekendmaking omtrent een vuurwerkverbod; 
3. Notulen van desbetreffende deel van vergaderingen omtrent het instellen van een 

vuurwerkverbod. 

Wettelijk kader 
Ingevolge artikel 2 Wob gaat een bestuursorgaan bij de uitvoering van zijn taak uit van het 
algemeen belang van openbaarheid van informatie. 

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wob, kan een ieder een verzoek om informatie 
neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een 
bestuursorgaan. 

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 bestuursorgaan kan of moet de openbaarmaking van de gevraagde informatie 
achterwege laten, indien zich één (of meer) van de in de artikelen 10 en 11 van de Wob, 
genoemde uitzonderingen of beperkingen voordoen. In de artikelen 10 en 11 van de Wob 
zijn namelijk de uitzonderingsgronden en beperkingen met betrekking tot de 
informatieverschaffing opgenomen. 
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Besluit 
Wij zullen hieronder op uw vragen ingaan. Voor de goede orde wijzen wij u in dit verband 
op het feit dat sinds de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State d.d. 5 juni 2013, UN: CA2102 op bestuursorganen niet langer de 
verplichting rust om gegevens te vervaardigen die niet in bestaande documenten zijn 
neergelegd, ongeacht de mate van inspanning. 
1. Beleid en/of verordening omtrent een vuurwerkverbod is niet te achterhalen, dit is niet 

als zodanig geregistreerd. 
2. Communicatie/bekendmaking omtrent een vuurwerkverbod, is niet te achterhalen, dit is 

niet als zodanig geregistreerd. 
3. Notulen van desbetreffende deel van vergaderingen omtrent het instellen van een 

vuurwerkverbod is niet te achterhalen, dit is niet als zodanig geregistreerd. 

Tot slot 
Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen contact 
opnemen met mevrouw A.C. Ferket-van Ooi. Dit kan via telefoonnummer 0167-54 34 26. 

Namens 

Afdelingshoofd Publiekzaken 

Bezwaar 
Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw 
bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders en 
burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het 
bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het 
bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de 
dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenberqen.nl. 

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een 
spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om 
een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek 
zijn kosten (griffierechten) verbonden. 
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