
Aan college van Burgemeester en Wethouders gemeente Albrandswaard 
Postbus 1000 
3160 GA Rhoon 

Datum: 19-3-2021 

Geachte heer/mevrouw, 

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoek ik u om 
openbaarmaking van alle relevante informatie mbt de voorgenomen verplaatsing van het huidige 
voetbalcomplex/de voetbalvelden aan de Omloopseweg in Rhoon. 

Het betreft hieronder alle relevante informatie waaronder: 
- de informatie die gedeeld is met de gemeenteraad en in het college van B&W
- de onderzoeken en acties die naar de in voorbereiding zijnde verplaatsing zijn gedaan dan wel
mogelijk moeten maken.
- de informatie die gedeeld is met onder andere waterschap, provincie Zuid-Holland, ministeries en
alle andere relevante partijen die hierover door u als gemeente zijn gecontacteerd.
- de informatie die gedeeld is bij contacten met burgers, inspraakmomenten en
bewonersconsultatie of andere vormen van ophalen van signalen bij c.q. inspraak van inwoners van
Albrandswaard
- alle calculaties en financiële onderbouwingen waarop men besluit gaat nemen.
- alle documenten en vergelijken met andere potentiële locaties.
- alle onderzoeken en berekeningen van externe bureaus zoals gebied en landschap specialisten.
- de informatie die geleid heeft tot bepaalde keuzes en afwegingen die relevant zijn in het proces

van de in de voorbereiding zijnde verplaatsing dan wel die de verplaatsing mogelijk moet maken

Mijn verzoek behelst die informatie die een papieren drager heeft alsmede een digitale drager zoals 
mails, sms, twitter, WhatsApps etc. 

Ik verzoek u mijn Wob-verzoek binnen de wettelijke termijn af te handelen en mij op de hoogte te 
houden over de afhandeling van mijn Wob-verzoek.  
U vraag u om de gevraagde informatie digitaal aan mij aan te leveren. 
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden, verzoek ik u, zonder oprekken van de termijnen, 
doorgeleiding van dit verzoek naar het juiste orgaan. Mocht dat inderdaad gebeuren dan ontvang ik 
daar een afschrift van. 

Ik zie uit naar de spoedige overhandiging van de gevraagde documenten. Dit verzoek zal ook per post 
worden verzonden. 

Mocht dit verzoek onduidelijk voor u zijn dan ben ik bereikbaar voor overleg. 

Met vriendelijke groet, 




