Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Info.ivb
Post
FW: Wob verzoek om vergunningstukken Luchthaven Schiphol
dinsdag 24 september 2019 14:05:57

Met vriendelijke groet,
CZ/CSC/DIV

Van: Mobilisation
Verzonden: dinsdag 24 september 2019 04:36
Aan: Info.ivb <Info.ivb@noord-holland.nl>
Onderwerp: Wob verzoek om vergunningstukken Luchthaven Schiphol

Geachte dame/heer, zie email hierachter.
hierbij verzoeken wij u om een kopie van alle milieuvergunningen verleend aan de
luchthaven vanaf 1992 t/m 2003.
Graag in digitale vorm.
Hoogachtend,
Met vriendelijke groeten,
Mobilisation
info@mobilisation.nl

Gedeputeerde Staten

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Uw contactpersoon

MOB

CZ/JZ

Per e-mail:
Telefoonnummer
@noord-holland.nl
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Verzenddatum

Betreft: Besluit op uw Wob-verzoek over milieuvergunningen van
Schiphol 1992-2003
Kenmerk

Geachte

,

Op 24 september 2019 ontvingen wij uw verzoek om informatie over
alle milieuvergunningen verleend aan de luchthaven Schiphol vanaf
1992 t/m 2003. Met deze brief ontvangt u onze beslissing op dit
verzoek.

1284141/1322174

Uw kenmerk

Bijgevoegde inventarislijst biedt een overzicht van alle documenten die
binnen de reikwijdte van uw verzoek vallen. Wij hebben alle op deze
lijst vermelde documenten getoetst aan de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob).
Wij hebben besloten om deze documenten, geanonimiseerd, openbaar
te maken.
Binnen enkele dagen na verzending van dit besluit treft u de stukken
met uw verzoek en deze beslissing aan op onze website, www.noordholland.nl/wob.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
namens dezen

directeur Beleid
dhr. H.J. Schartman
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

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-

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08
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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.nl.
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.
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
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

1284141/

Inventarislijst behorende bij Wob-dossier: 1284141/ 1322174
Document

Datum

Kenmerk

Omschrijving

Reeds openbaar:
ja (vindplaats)/
nee

Openbaar te maken:
ja/nee/n.v.t.

Weigeringsgrond Wob

1a

10-11-1992

92-515061

Revisievergunning 1992

Nee

Ja

X

1b

28-08-1991

ML 278-5

Geluidrapport bij
aanvraag
revisievergunning

Nee

Ja

X

1c

01-06-1990

55802

Plattegrond bij aanvraag
revisievergunning

Nee

Ja

X

98-512164

Ambtshalve toevoeging
aan de
revisievergunning met
voorschriften op- en
overslag gevaarlijke
stoffen

Nee

Ja

X

2002-20209

Ambtshalve toevoeging
aan de
revisievergunning met
energievoorschriften

Nee

Ja

X

2

3

08-05-1998

17-06-2002

