
 

 

> Retouradres Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: besluit Woo verzoek over het zonneveld Roeleveenseweg te Zoetermeer 

 

Geachte, 

 

U ontvangt dit besluit naar aanleiding van uw brief d.d. 1 november 2022.  

U vraagt feitelijk naar de status van de vergunningaanvraag van de locatie voor 

zonnepanelen (zonneveld).  

 

Correspondentie 

Na ontvangst van uw brief heeft, beleidsadviseur energietransitie, op 16 november 

jongstleden, telefonisch contact met u gehad. Het is u duidelijk geworden dat er nog geen 

vergunningaanvraag bij de gemeente binnen is voor het zonneveld aan de 

Roeleveenseweg. Ook is er geen sprake van een kruimelregeling. Er zal te zijner tijd een 

vergunningaanvraag worden ingediend met het verzoek om af te wijken van het 

bestemmingsplan. 

 

Wet open overheid  

Op grond van hoofdstuk 4 van de Woo kan eenieder een verzoek om publieke informatie 

vragen bij een bestuursorgaan, zoals de gemeente Zoetermeer. In het verzoek moet de 

aangelegenheid of het/de document(en) omschreven worden. 

Uw verzoek valt echter niet geheel onder de reikwijdte van de Woo omdat de gevraagde 

documenten niet aanwezig zijn. 

 

Besluit 

Wij hebben besloten niet aan uw verzoek tegemoet te komen omdat de gevraagde 

documenten niet bestaan en de gemeente op grond van de Woo niet gehouden is om 

een nieuw document te maken.  

 

Heeft u vragen over deze brief en de afhandeling van uw Woo-verzoek, dan kunt u 

contact opnemen via www.zoetermeer.nl). 

 

Dit besluit wordt geanonimiseerd gepubliceerd op www.zoetermeer.nl. 

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer, 

De teammanager  

 

Bezoekadressen 
Engelandlaan 502 
2711 EB  Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC  Zoetermeer 
 
Postadres 
Postbus 15 
2700 AA  Zoetermeer 
 
Telefoon 14 079 
www.zoetermeer.nl 
 
Datum 
17 november 2022 
 
Ons kenmerk 
 

http://www.zoetermeer.nl/
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Rechtsbescherming 

Bezwaar 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u, op grond van artikel 7:1 Algemene wet 

bestuursrecht, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag 

van verzending van het besluit. U vindt het digitale formulier onder ‘Online regelen’ op 

www.zoetermeer.nl. 

 

Wilt u geen gebruik maken van het digitale formulier, stuur dan uw bezwaar naar: 

Gemeente Zoetermeer 

College van burgemeester en wethouders 

t.a.v. afdeling Stedelijk Ontwikkeling, programma Duurzaam en Groen 

Postbus 15 

2700 AA Zoetermeer 

 

Het is niet mogelijk uw bezwaar via e-mail naar ons toe te sturen. 

 

Voorlopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Wilt u de 

werking van het besluit uitstellen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen op grond van 

artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht.  

 

Het verzoek stuurt u naar: 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage 

Sector Bestuursrecht 

Postbus 20302 

2500 EH Den Haag 

 

U kunt dit verzoek alleen indienen als u: 

- een bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend, en 

- een spoedeisend belang hebt bij het treffen van de voorziening. 

http://www.zoetermeer.nl/inwoners/producten-a-z_45918/product/bezwaar-maken_545.html
http://www.zoetermeer.nl/

