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Verzenddatum

12 januari 2021
Betreft: Besluit op uw Wob-verzoek

Kenmerk
1531746/1561144

Geachte mevrouw

,

Op 21 november 2020 heeft u om informatie verzocht op grond van de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
U verzoekt om alle informatie die betrekking heeft op “de overdracht
van grond en natuur op het voormalig defensieterrein Crailo aan het
Goois Natuurreservaat en welke eisen daaraan werden gesteld.”
Daarnaast verzoekt u om stukken betreffende “inventarisatie van de
natuur, het proces van besluitvorming, met welke wetten /
gedragscodes / ontheffingen / omgevings-vergunningen rekening is
gehouden.”
Tot slot verzoekt u om de stukken over “de bestemming van het
gekapte hout, wat is er met de bomen gebeurd.”
Procedureverloop
De ontvangst van uw verzoek is op 1 december 2020 door ons
bevestigd.
Op 8 december 2020 is er telefonisch contact geweest tussen mevrouw
Offerman en u, waarin gesproken is over verduidelijking van uw
verzoek. U heeft aangegeven graag informatie te willen over het besluit
tot het kappen van bomen en op welke grond dit is gedaan. Specifiek
heeft u om de afgegeven vergunningen en ontheffingen gevraagd. Met
betrekking tot de grond gaf u aan dat het gaat om de oppervlakte van
de vernietigde natuur en welke oppervlakte er is gecompenseerd. U
zoekt niet naar stukken over de inhoud van de grond.
Op 17 december 2020 hebben wij uw per brief geïnformeerd dat de
beslistermijn met vier weken is verdaagd.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08
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Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante
Wob-artikelen verwijzen wij u naar bijlage 1.

Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om
informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de
artikelen 10 en 11. Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob
dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische
bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom
kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden
gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de
verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde
informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen,
maar niet het specifieke belang van de verzoeker. Evenmin kent de Wob
een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op
grond van de Wob niet mogelijk is. Indien wij aan u de desbetreffende
documenten verstrekken, moeten wij deze ook aan anderen geven
indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de onderstaande
belangenafwegingen dan ook plaats.
Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 25 documenten aangetroffen.
Deze documenten zijn opgenomen in een inventarisatielijst, die als
bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Besluit
Wij hebben besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de
informatie waarom u verzocht, gedeeltelijk openbaar te maken. Voor de
motivering verwijzen wij naar het onderstaande.
Overwegingen
In de bijgevoegde inventarisatielijst staat vermeld welke documenten al
dan niet (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt en op welke gronden.
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Zoals u in deze lijst kunt zien, zijn in veel documenten
persoonsgegevens onleesbaar gemaakt op grond van artikel 10, tweede
lid, aanhef en onder e, van de Wob. Het gaat dan onder meer om
namen, persoonlijke e-mailadressen, doorkiesnummers en persoonlijke
telefoonnummers.
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob
blijft verstrekking van deze informatie namelijk achterwege voor zover
het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer. Dit laatste belang vinden wij hier
zwaarder wegen dan het algemene belang van openbaarmaking.
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Persoonlijke beleidsopvatting
Naast persoonsgegevens bevat document 8 een zogenaamde
persoonlijke beleidsopvatting. Het betreft hier een mening van de
adviseur van adviesbureau Tauw. Artikel 11, eerste lid, van de Wob
bepaalt dat in geval van een verzoek om informatie uit documenten,
opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie openbaar
wordt gemaakt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen, zoals adviezen, voorstellen en meningen. Deze
passage is daarom onleesbaar gemaakt in document 8.
Concepten
Ten slotte treft u twee concepten aan in de lijst. Van het concept
document nummer 18 is geen definitieve versie beschikbaar. Op dit
concept is de uitvraag ten behoeve van de omgevingsvergunning
gebaseerd. Van het concept rapport nummer 22 is eveneens geen
definitieve versie. Nu beide concepten niet hebben geleid tot een
definitief document, hebben wij deze concepten integraal beoordeeld.
Wij maken deze documenten openbaar met uitzondering van de
persoonsgegevens.
Gekapte bomen
In uw verzoek heeft u aangegeven informatie te willen ontvangen over
wat er gebeurd is met de gekapte bomen. Bij het zoeken naar
informatie is gebleken dat er geen documenten of andere
gegevensdragers zijn waar de bestemming van de bomen in is
beschreven. Dit komt omdat er geen specifieke bestemming voor de
gekapte bomen is vastgelegd. Doordat hier niets over is vastgelegd,
komen de bomen ter beschikking van de aannemer. Bij navraag bij de
aannemer is aangegeven dat de stammen naar een
houtverwerkingsbedrijf gaan waar er vermoedelijk timmerhout van
gemaakt wordt. Nu er bij ons geen documenten berusten met
informatie over de gekapte bomen, wijzen wij uw verzoek op dit punt
af.
Wijze van openbaarmaking
Binnen enkele dagen na verzending van dit besluit treft u de
documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt, met uw
verzoek en deze beslissing aan op onze website, www.noordholland.nl/wob.
Mocht u naar aanleiding van dit besluit nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met de behandelend ambtenaar die is genoemd in het
briefhoofd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
namens dezen,
algemeen directeur
mw. mr. R.M. Bergkamp
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 NoordHolland, 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.
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Inventarislijst behorende bij Wob-dossier: 1531746 Kenmerk: 1557410
Overdracht grond voormalig Crailo terrein
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Document

Melding Wnb kappen bomen
Bijlage bij melding Wnb kappen bomen
Situatie tekening bij melding Wnb kappen
bomen
Begeleidende mail ontvangstbevestiging
kapmelding
Kapmelding - ontvangstbevestiging
Mail natuurcompensatie Crailo
Bijlage bij mail natuurcompensatie Crailo locatie
Mail reactie Tauw op mail
Mail bij werkprotocol Crailo
Rapport ecologisch werkprotocol sanering
Crailo
Mail n.a.v. telefoongesprek Werkgroep
roofvogels Nederland
Ontvangstbevestiging omgevingsvergunning
kappen bomen
Bekendmakging aanvraag
omgevingsvergunnging
Bekendmaking aanvraag
omgevingsvergunning vellen bomen
Mail laatste stand van zaken
natuuronderzoek
Mail stand van zaken aanvraag (1)
Mail stand van zaken aanvraag (2)
Concept voorstellen inrichting
compensatiegronden
Mail contactgegevens adviseur

23.
24.

Besluit omgevingsvergunning
Ontvangstbevestiging aanvraag
omgevingsvergunning
Concept rapport natuurtoets ontwikkeling
Kolonel Palmkazerne
Rapport nader onderzoek soortbescherming
Crailo
Rapport natuurtoets sanering Crailo

25.

Overeenkomst realisatie en beheer en
onderhoud

21.
22.

Datum

Afzender

24-8-2020 Provincie Noord-Holland
24-7-2020 Provincie Noord-Holland

Ontvanger

Omgevingsdienst NHN
Omgevingsdienst NHN

Beoordeling

Gedeeltelijk openbaar
Openbaar

Wob-grond

10.2.e

Openbaar

24-8-2020 Gemeenteatlas.nl

Zienswijze vragen?

Nee
Nee
Nee

Gedeeltelijk openbaar
Gedeeltelijk openbaar

10.2.e
10.2.e

Nee
Nee

6-11-2020 Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland
Provincie Noord-Holland
Werkgroep roofvogels
Nederland

Gedeeltelijk openbaar

10.2.e

Nee

6-11-2020 Movares
3-11-2020 Tauw
4-9-2020 Tauw

Provincie Noord-Holland
Provincie Noord-Holland

Openbaar
Gedeeltelijk openbaar
Gedeeltelijk openbaar

10.2.e en 11.1
10.2.e

Nee
Nee
Nee

Provincie Noord-Holland

Gedeeltelijk openbaar

10.2.e

Nee

Provincie Noord-Holland

Gedeeltelijk openbaar

10.2.e

Nee

22-7-2020 Gemeente Laren

Provincie Noord-Holland

Gedeeltelijk openbaar

10.2.e

Nee

31-7-2020 Gemeente Laren

Provincie Noord-Holland

Openbaar

Nee

2-9-2020 Gemeente Laren

Provincie Noord-Holland

Openbaar

Nee

28-10-2020 Tauw
3-9-2020 Provincie Noord-Holland
4-9-2020 Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland
BEL combinatie
BEL combinatie

Gedeeltelijk openbaar
Gedeeltelijk openbaar
Gedeeltelijk openbaar

10.2.e
10.2.e
10.2.e

Nee
Nee
Nee

28-11-2019 Provincie Noord-Holland
12-9-2020 Provincie Noord-Holland
8-9-2020 Gemeente Laren

Tauw

Gedeeltelijk openbaar
Gedeeltelijk openbaar

10.2.e
10.2.e

Nee
Nee

Provincie Noord-Holland

Gedeeltelijk openbaar

10.2.e

Nee

28-7-2020 Gemeente Laren

Provincie Noord-Holland

Gedeeltelijk openbaar

10.2.e

Nee

16-5-2018 Tauw

Provincie Noord-Holland

Gedeeltelijk openbaar

10.2.e

Nee

Provincie Noord-Holland

Gedeeltelijk openbaar
Gedeeltelijk openbaar

10.2.e
10.2.e

Nee
Nee

Gedeeltelijk openbaar

10.2.e

Nee

26-8-2020 Omgevingsdienst NHN
25-10-2020 Omgevingsdienst NHN

4-9-2020 Tauw
28-10-2020 Provincie Noord-Holland

23-12-2019 Tauw
2-9-2020 Tauw
Provincie Noord-Holland;
ProRail; Goois
30-5-2017 Natuurreservaat

