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Gedeputeerde Staten

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van statengriffier drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
201 2 HR Haarlem

Uw contactpersoon
BEL/W

Doorkiesnummer

1 t’

Betreft: WOB verzoek
-

Berekeningen Stikstof

Verzenddatum

Duin polderweg

1 1 FEB. 2016

Geachte leden,

Kenmerk

743997/762757

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis: WOB-verzoek
Berekeningen Stikstof
Duinpolderweg. De brief en de documenten die aan het Platform zijn
verstuurd zijn als bijlage toegevoegd.

Uw kenmerk
n.v.t.

Hoogachtend,
Staten van Noord-Holland,

vn Craaikemp

-

Brief.
Berekeningen Aerius Duinpolderweg
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Noord-Holland
POSTEUS 3007 2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon
BEL/W

Doorkiesnummei

112

Betreft: WOB verzoek, uw brief met kenmerk NH2O1 5007
-

Verzenddatum

11 FE8, 2016
Geachte heer

Kenmerk
743 997/76 2 75 3

Op 1 5 december 201 5 ontvingen wij uw verzoek om informatie in het
kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Uw kenmerk
NH2O1 5007

U verzoekt ons om toezending van alle sinds 201 3 uitgevoerde
toetsingen van de stikstofdepositie van de geprojecteerde
Duinpolderweg aan de kritische depositiewaarden in Natura 2000gebieden. In het bijzonder wilt u kunnen beschikken over:
•
•

De berekeningen die ten grondslag liggen aan de notitie
‘Conclusies Themagroep Stikstof Duinpolderweg’
De meest recente berekeningen die op basis van het Programma
Aanpak Stikstof (PAS) met het programma Aerius zijn
uitgevoerd.

Met deze brief ontvangt u onze beslissing op uw verzoek om
informatie.
Royal Haskoning DHV heeft in opdracht van de provincie berekeningen
uitgevoerd Deze gegevens zijn verwerkt in het rapport ‘Conclusies
Themagroep Stikstof Duinpolderweg’ dat openbaar is gemaakt. De
berekeningen zijn uitgevoerd met een door RHDHV zelf ontwikkeld
rekenprogramma. De onderliggende berekeningen zelf zijn niet aan de
provincie verstrekt, daar bestond ook geen verplichting toe. Om deze
berekeningen alsnog beschikbaar te krijgen dienen gegevens opnieuw
in het rekenprogramma ingevoerd te worden. Navraag bij RHDHV heeft
uitgewezen dat daar een bedrag van ongeveer € 2000,00 mee gemoeid
is. Wij hebben daarom besloten uw verzoek om deze informatie af te

wijzen.
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Wij sturen u wel de uitgevoerde toetsingen toe die wij zelf met Aerius
hebben gemaakt. Aerius is op dit moment het vastgestelde en erkende
instrument voor de stikstofberekeningen. U ontvangt deze
documentatie (“Berekeningen Aerius Duinpolderweg”) separaat aan deze
brief per e-mail.
Hoogachtend,

ns

voorzÉ

E.A. van Craaikamp
u beIarghebbende bent kut,-nn.wzes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van Noord
Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw
bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag
bereikbaar bent.
Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken:
www. noord holland. nI.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers
die namens het college van gedeputeerde Staten deelnemen. Indien uw
bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u
kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als
bezwaarmaker niet aan.
Rovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u
bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.
-

—

-

1 bijlage(n)
Berekeningen Aerius Duinpolderweg
—

743997/762753
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Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland
t.a.v. Gedeputeerde mevrouw E. Post
Postbus 123,
2000 MD Haarlem.

15 december 2015.
Betreft: WOB-verzoek berekeningen en toetsing stikstofdepositie Duinpolderweg op Natura
2000.
Ons kenmerk NH2015007.

Geachte mevrouw Post,
Wij verzoeken u, met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur, ons de hieronder
genoemde informatie ter beschikking te stellen. Het betreft de gespecificeerde
berekeningsresultaten van alle sinds 2013 uitgevoerde toetsingen van de stikstofdepositie
van de geprojecteerde Duinpolderweg aan de kritische depositiewaarden in Natura 2000gebieden. In het bijzonder willen wij kunnen beschikken over:
-

-

De berekeningen die ten grondslag liggen aan de notitie ‘Conclusies Thema groep Stikstof
Duinpolderweg’ (Kenmerk 485385/485396), opgesteld door Royal Haskoning/DHV d.d. 29-082014.
De meest recente berekeningen die op basis van het Programma Aanpak Stickstof (PAS) met het
programma Aenus zijn uitgevoerd.

U ontvangt dit verzoek zowel schriftelijk als digitaal. De informatie ontvangen wij bij
voorkeur digitaal op ons emailadres
Wij verwachten de betreffende informatie binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn
van u te ontvangen.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en tekenen met vriendelijke groet,
hooaGhtnd,

