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In uw verzoek van 2 augustus 2022, door ons ontvangen op 2 augustus 2022, heeft u 

Waterschap De Dommel gevraagd informatie openbaar te maken over de uitspraak van de 

commissie bezwaar en beroep van waterschap De Dommel over gevreesde muggenoverlast 

in De Geelders. 

Wij wijzen uw verzoek om openbaarmaking van de gevraagde informatie toe 

Uw verzoek valt onder het bereik van de Wet open overheid. Op grond van de bepalingen uit 

die wet besluiten wij het document waar u om verzoekt openbaar te maken, met uitzondering 

van de namen van ambtenaren en derden die daarin zijn opgenomen. Wij vinden het belang 

op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder wegen dan het belang van 

openbaarmaking van deze gegevens. Daarom hebben wij deze namen onleesbaar gemaakt. 

Deze documenten zijn al openbaar 

De documenten “Rapport Wageningen University & research” en “Nieuwsbrief De Geelders 

& Het Dommeldal” maken deel uit van het verslag. Deze documenten zijn al openbaar en 

kunt u raadplegen via; 

https://www.ark.eu’sites/default/files/media/Groene Woud/ARK nieuwsbrief De Geelders e 

n Dommeldal 2022.pdf 

en 

https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltex&/565518 

  

  

Deze documenten maken wij openbaar 

Wij hebben onderzoek gedaan naar documenten die betrekking hebben op uw verzoek. Wij 

hebben dit onderzoek afgerond. De informatie waar u om verzoekt, en die niet al openbaar 

toegankelijk is, is opgenomen in de volgende documenten: 

-Het advies van de Commissie bezwaarschriften Waterschap De Dommel aan het dagelijks 

bestuur. 

Het waterschap kent geen commissie bezwaar en beroep. De Commissie bezwaarschriften 

heeft op 28 juni 2022 de bezwaren van 12 bezwaarmakers tegen de beschikking van het 



dagelijks bestuur van 16 december 2021, tijdens een hoorzitting behandeld en daarover en 

advies aan het dagelijks bestuur uitgebracht. De beslissing op bezwaar is nog niet genomen. 

-Het verslag van de hoorzitting gehouden op 28 juni 2022. 

Tot slot 

Wij vertrouwen erop met deze toezending aan uw verzoek te hebben voldaan. 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit besluit of de behandeling van dit Woo- 

verzoek dan kunt u contact opnemen met e via het centrale telefoonnummer 

0411-618618 of per e-mail info@dommel.nl. 
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Met vriendelijke groet, 

Namens het dagelijks bestuur 

Juridisch medewerker 

Bezwaar 

Gelet op het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes 

weken na verzending van deze brief tegen deze beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij het dagelijks bestuur van waterschap De Dommel, t.a.v. het secretariaat 

commissie bezwaarschriften, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: 

a. uw naam en het adres; 

b. de dagtekening; 

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 

d. de gronden van het bezwaar. 

Dit document is digitaal ondertekend en daardoor niet voorzien van een zichtbare 

handtekening. 
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