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ADVIES 2015-87
Over de weigering om toegang te verlenen tot milieudossiers
(CTB/2015/86)
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1. Een overzicht
Bij fax van 6 oktober 2015 – waarvan de brief als datum 6 mei 2015
draagt - vraagt de heer Leo X aan de gemeente Nijlen inzage en kopie
van gemeentelijke dossiers van hoofdzakelijk milieudossiers
vergunningen en eraan verbonden dossiers.
Bij fax van 21 oktober 2015 herhaalt hij zijn vraag.
Bij fax van 22 oktober 2015 vraagt de heer X specifiek de inzage van elk
dossier waarbij de verantwoordelijkheid als erf kan gevat worden
waaronder de kadastrale percelen in de gemeente Nijlen, te beginnen
met alle goederen onder kadastrale legger nr. 11026, meer bepaald
Adres perceel
nummer
PAESHOEK
BO102
PAESHOEK
BO103
PAESHOEK
BO104
PAESHOEK
B0101E
KATERSTRAAT 73
B0096E2
G. GEZELLESTRAAT 76
D0425B2
MOLENBROEK
A0038
MOLENBROEK
A0039M
G. GEZELLESTRAAT 74
D0424K2
KAN. NAERTSHEIDE
A0355G5
KANNAERTSSTRAAT 1
A0355H5
BEVELSESTEENWEG
D0425M2
KANNAERTSSTRAAT 1
A0355C4
KEIZERS AARD
D0476B
KERKEBLOKKEN
D0447C
KEIZERSAARD
D0448A
MOLENBROECK
A0033E
MOLENBROECK
A0035E
MOLENBROECK
A0036C
MOLENBROECK
A0037C
KANNAERTSHEYDE
A0335L7
Hij vraagt hiervan o.m. alle gevoerde briefwisseling tussen de gemeente
(en andere overheden of parastalen) en met de oorspronkelijke eigenaren
of exploitanten, met de huidige eigenaren en vice-versa, inclusief de
vergunningendossiers, de milieudossiers, de BPA-plannen en
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collegebeslissingen. Hierbij horen ook alle documenten over
toekomstperspectieven met betrekking tot de aangehaalde percelen.
Omdat hij een reactie krijgt op zijn verzoek dient de heer X bij de
gemeente Nijlen een “verzoek tot heroverweging” bij brief van 12
oktober 2015. Tegelijkertijd vraagt hij de Commissie voor de toegang tot
en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van
bestuur, hierna Commissie genoemd, om een advies.
2. De ontvankelijkheid van de adviesaanvraag
De Commissie stelt vast dat de adviesaanvraag niet ontvankelijk is. De
aanvrager heeft immers niet voldaan aan de verplichting dat het verzoek
tot heroverweging aan de gemeente Nijlen en het verzoek om advies aan
de Commissie tegelijkertijd moeten worden verstuurd zoals bepaald in
artikel 9, § 1 van de wet van 12 november 1997 betreffende de
openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten. Bovendien
wenst de Commissie op te merken dat de toegang tot de documenten van
gemeenten gelegen in het Vlaamse Gewest - voor zover de organieke
bevoegdheid over de gemeenten is overgedragen aan de gewesten geregeld worden door het decreet van 26 maart 2004.
Brussel, 26 oktober 2015.
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