
Welke documenten wilt Kabel traces en aanleg besluit fietspad langs de N231,
u ontvangen van de Tijdens het aanleg van de nieuwe N201 is het fietspad langs
provincie Noord- de N231 vernieuwd. Hierbij zijn betonplaten neergelegd die
Holland? enorm oncomfortabel fietsen. Reden zouden kabels zijn
Als u niet weet in welk onder dit fietspad, maar die blijken naast dit fietspad te
document de door u liggen.
gewenste informatie Reden van verzoek deze email11
staat,
beschrijf dan het
onderwerp zo duidelijk We hebben uw melding betreffende de verharding op het
mogelijk, fietspad langs de N231 ontvangen.

De verharding van het fietspad ter plaatse bestaat uit
betonplaten, omdat hier kabels en leidingen onder het
fietspad liggen.
Deze kabels en leidingen dienen bereikbaar te zijn in geval
van calamiteiten en werkzaamheden.
Dit is de reden dat op dit traject geen gesloten verharding
(asfalt) toegepast kan worden.
Dit is dan ook geen tijdelijke situatie.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Naast dit fïetspad is meerdere malen gegraven en zijn
kabels aangelegd. Niet onder het fietspad zoals de heer
Grooten meld namens de provincie. Ik zie dus graag de
documentatie waar dit uit blijkt.

2



Provincie
NoordHoI1and

Betreft: Besluit wob-verzoek Verzenddatum

‘i PR V’

‘‘3

Op 1 3 maart 201 7 hebben wij uw verzoek om informatie
ontvangen in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur inzake de
ligging van kabels en leidingen en besluit tot aanleg fietspad langs de
N231

De beslissing van de provincie is in deze als volgt:
- In de archieven van de provincie Noord-Holland is geen besluit

tot aanleg van het fietspad langs de N231 aangetroffen. Wel
worden de as-built tekeningen van het fietspad openbaar
gemaakt.

- Voor de exacte ligging van kabels en leidingen wordt verwezen
naar het kadaster. Het Kadaster voert in opdracht van de
ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en
Milieu flenM) de WION uit en faciliteert de
informatieverstrekking over de ligging van kabels en leidingen.
De door u gevraagde informatie is daar tegen betaling op te
vragen.

Deze brief en de daarbij door u opgevraagde documenten inclusief uw
verzoek zullen door ons in geanonimiseerde vorm openbaar gemaakt
worden door middel van publicatie op onze website (www.noord
holland. nl/wo b).

In de bijlage treft u een inventarisatielijst aan van de opgevraagde
documenten die openbaar worden gemaakt. In deze documenten zijn
de persoonsgegevens onleesbaar gemaakt om redenen van privacy als
bedoeld in artikel 1 0, tweede lid, onder e van de Wet Openbaarheid
van Bestuur.

Kenmerk

928264/935946

Uw kenmerk

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Houtplein 33

201 2 DE Haarlem

wwwnoord holland.nl

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM
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Als u behoefte heeft aan een toelichting op de door ons verstrekte
documenten of anderszins vragen heeft, vernemen wij dat graag van u.
U kunt in dat geval contact opnemen met de contactpersoon, zoals
genoemd bovenaan in deze brief.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

directeur Beheer en Uitvoering
dhr. drs. C.P. de Vries

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

4 bijlage(n)

— Inventarisatielijst
— -UO-GW-300-202-41.029C As-built tekening fietspad N231

Legmeerdijk
— T-UO-GW-300-1 01-41 .030C As-built tekening fietspad N231

Legmeerdijk
— T-UO-GW-300-1 01 -41 .031 -C As-built tekening fietspad N231

Legmeerdijk

Rechtsmiddelen
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
Provincie Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en
adviescommissie, Postbus 3007 2001 DA Haarlem.

Voor meer informatie kunt u de provinciale website bezoeken:
www.noord-holland.nl.

Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze
behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele
behandeling, nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op.
In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het
telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
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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.


