Gedeputeerde Staten

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Uw contactpersoon

CZ/JZ

Telefoonnummer +3123514
@noord-holland.nl

1|3
Verzenddatum

Betreft: Beslissing op bezwaar

26 augustus 2020
Kenmerk

Geachte

,

Op woensdag 11 maart 2020 hebben wij het besluit, nr.
9354237/15994174 genomen, waarbij ingevolge de Wet
bodembescherming onder voorschriften is ingestemd met een
deelsaneringsplan voor de locatie Zichtweg ter hoogte van de
huisnummers 19-29 te Nieuw Vennep. Tegen dit besluit heeft u
bezwaar gemaakt als bedoeld in artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). Dit bezwaarschrift, elektronisch ingediend, is
ontvangen op dinsdag 14 april 2020.
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Uw kenmerk

HOORZITTING
Op donderdag 2 juli 2020 heeft aan de Dreef nr. 3 te Haarlem een
openbare hoorzitting plaatsgevonden van Kamer III uit de Hoor- en
adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb (verder te
noemen: de Commissie), waarin uw bezwaarschrift aan de orde is
gesteld. Bij deze zitting was u telefonisch aanwezig.
Ter toelichting van het bestreden besluit is namens ons college ter
zitting verschenen
, medewerkers
bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
Namens gemeente Haarlemmermeer waren
en
aanwezig.
ADVIES COMMISSIE
De Commissie heeft op basis van de stukken en het besprokene in de
hiervoor genoemde openbare hoorzitting advies aan ons uitgebracht.
Het advies en het verslag van de hoorzitting vindt u als bijlagen bij deze
brief. Wij hebben besloten het advies van de Commissie integraal over
te nemen, met dien verstande dat wij een verduidelijking geven ten
aanzien van bezwaarpunt 4: Een melding wijziging saneringsplan moet
door de gemeente worden ingediend indien definitief zeker is dat de
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saneringswerkzaamheden ten behoeve van de drainageput worden
meegenomen in het gemeentelijke project.
Gezien het vorenstaande hebben wij, gelet op de stukken en het
besprokene tijdens de op donderdag 2 juli 2020 gehouden hoorzitting,
in aanmerking nemend het bepaalde in de Wet bodembescherming
alsmede het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, besloten:
1. u in uw bezwaar te ontvangen;
2. uw bezwaar ongegrond te verklaren;
3. de bestreden beslissing van 11 maart 2020, nr.
9354237/15994174 niet te herroepen.

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan het secretariaat
van de Hoor- en adviescommissie, aan de gemeente Haarlemmermeer
en aan de omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten van Noord-Holland,
namens dezen,

directeur Concernzaken
dhr. H. van der Stelt

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen. Het
beroepschrift kunt u sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Raad van
State: www.raadvanstate.nl. Beroepschriften moeten zijn ondertekend
en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een
omschrijving van de beschikking waartegen uw beroep is gericht en de
gronden van uw beroep. U moet indien mogelijk een kopie van dit
besluit meesturen.
In spoedeisende gevallen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u beroep
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heeft ingesteld. Voor het instellen van beroep en het vragen van een
voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State kan daarover meer
informatie geven.
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