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Op 1 8juli 201 7 hebben wij uw verzoek, namens
om openbaar making van stukken die betrekking hebben op
nulmetingen, offertes, facturen en inloopavonden met betrekking tot
zijn adres en locatie, ontvangen. Wij hebben uw verzoek d.d. 14 juli
201 7 geregistreerd onder nummer 975634/975635.

Uw kenmerk
BAB.8.1 7.053361

Omdat het vanwege de omvang van uw verzoek niet mogelijk was om
binnen de wettelijke termijn van vier weken te beslissen, hebben wij
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslissing te verdagen.
Naar aanleiding hiervan is op 1 0 augustus 201 7 met kenmerk
975634/978596 naar u een brief verstuurd, met de mededeling dat uw
verzoek tot informatie voor ten hoogste vier weken wordt verdaagd.
U wenst namens
ontvangen:
-

-

-

de volgende gegevens te

Alle stukken die betrekking hebben op de nulmeting, die is verricht in
opdracht van de provincie Noord-Holland, op het adres Rijderslaan 2
te ‘t Veld;
Offertes en facturen inzake een nulmeting, die is verricht in opdracht
van de provincie Noord-Holland, op het adres Rijderslaan 2 te ‘t Veld;
De verslagen van de inloopavonden die zijn georganiseerd ten
behoeve van de N241 tussen Schagen en Verlaat.
Postbus 3007

Met deze brief ontvangt u onze beslissing op uw verzoek om
informatie.
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Er is in opdracht van de provincie geen nulmeting verricht bij het
Wij beschikken derhalve
perceel of het huis van
dan ook niet over dergelijke stukken. Wel hebben wij conform uw
verzoek verslagen van enkele inloopavonden gevonden. Hierbij wordt
opgemerkt dat niet van iedere inloopavond een verslag is gemaakt.
Deze verslagen zullen wij openbaar maken.
.

In het kader van uw Wob-verzoek hebben wij nog andere, mogelijk voor
uw cliënt, relevante stukken gevonden die betrekking hebben op de
omgeving van de provinciale weg, de Rijdersstraat en Rijderslaan te ‘t
Veld. Het gaat hier om geluidsonderzoeken om de theoretische invloed
van de wijziging van de geluidscontouren door de herinrichting op de
omgeving en woningen te beoordelen.
Wij hebben besloten de op bijgaande inventarisatielijst genoemde
documenten openbaar te maken door middel van publicatie op onze
website wwwnoord-holland.n[/wob.
Verder verwijzen wij u voor nadere informatie evenals openbare
documenten betreffende het project herinrichting N241, eveneens naar
de website van de provincie: www.noord-hollandnl/N241.
Mocht u naar aanleiding van ons besluit nog vragen hebben, dan kunt u
hiervoor contact opnemen met de contactpersoon van dit project, zoals
genoemd bovenaan deze brief.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

directeur Beheer en Uitvoering

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes 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 1 23, 2000 MD 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 hol 1 a n cl, nI.
-

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en een
vertegenwoordiger van het college. Indien uw bezwaar in aanmerking
komt voor deze informele behandeling, nemen wij op korte termijn
telefonisch contact met u op, maar u kunt ook zelf hierom verzoeken.
Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan.
Bovenstaand 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
Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland.
-
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