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Wob-verzoek intemetstemmen

Leiden, 26 mei 2008

Geachte heer Gonggrijp,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst op 22 mei 2008 van uw verzoek van 20 mei 2008 tot
toezending van alle bij of onder ons aanwezige documenten die:
• de relatie tussen Mullpon en waterschappen betreffen,
• de rechten en eigendomsverhoudingen (patenten, auteursrecht, etc.) rondom RIES
betreffen, of
• meer algem~en internetstemmen hetreffen en na uw vOQge verzoek (d.d. 10 januari 2008)
zijn ontstaan, alsmede alle documenten die naar aanleiding van dat verzoek zijn ontstaan.
Op grond van artikel 6, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dienen wij
binnen twee weken na de ontvangst van uw verzoek - derhalve uiterlijk op 4 juni 2008 - een
besluit te nemen; een termijn die ten hoogste voor twee weken kan worden verdaagd.
Gezien de complexiteit van uw verzoek hebben wij besloten gebruik te maken van de
mogelijkheid tot verdaging; ons streven is er dan ook op gericht uiterlijk 18 juni 2008 op uw
verzoek een besluit te hebben genomen.
Voor de goede orde wijzen wij u ook op het bepaalde in artikel 6, derde lid, Wob. De door u
gevraagde informatie kan mede betrekking hebben op derden - zoals de Unie van
Waterschappen en Mullpon - en de mogelijkheid bestaat dat deze bezwaar hebben tegen de
verstrekking van deze informatie. De informatie zal in dat geval niet eerder worden verstrekt
dan twee weken nadat onze beslissing is bekendgemaakt.
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