
Betreft: Wob-verzoek

Geachte beer! mevrouw,

Ik heb een tweetal door u opgelegde beschikkingen ontvangen met nummers
en vaarin u stelt dat er door mij een verkeersvoorschrift 2ou zijn overtreden.

Aangezien u heeft verzui nd, uw bewering met feitelijke bewijzen te onderbouwen verzoek ik u
vriendelijk mij ingevotge de Wet Openbaarheid van Bestuur artikel 6 en artikel 7 lid la en lid 2,
WAHV c.q. andere wettelijke regelingen, toe te sturen: alle op deze vermeende overtreding
betrekking hebbende doc.imenten, met tenminste hierin begrepen kopieën van:

• Een op ambtseed opgemaakt en op een proces-verbaal gelijkend document, waaruit
ondubbelzinnig blijkt hoe de vermeende overtreding is waargenomen;

• Het complete ijkrapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is
geconstateerd en lat op dat moment geldig was;

• Een foto (op originele grootte) van de genoemde overtreding, welke voorzien is van
datum en tijdstip en goed leesbare relevante data in de tekstbalk. Hierop moeten duidelijk
het voertuig en kenteken te zien zijn en dient een direct verband te worden gelegd met het
bedoelde ijkrappcrt;

• Een verklaring waaruit blijkt dat de gebruikte meetapparatuur in overeenstemming met de
voorschriften geplaatst/bediend werd en dat deze volgens de voorschriften werkte en
afgesteld en/of ui:gelijnd stond op het moment van de meting;

• Een certificaat waaruit bLijkt dat diegene die de meting heeft verrichtlingelezen ten tijde
van de meting/in lezing bevoegd was om de gebruikte (meet)apparatuur te bedienen;

• Radarverzamelstat (indien van toepassing)
• Het besluit dat teit grondslag ligt aan het instellen van de maximum snelheid
• Een specificatie ‘aan het in rekening gebrachte bedrag aan administratiekosten

De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in deze wet gestelde termijn. VoLgens art.4.
WOB bent u als bestuursorgaan verplicht dit verzoek, indien de gevraagde gegevens niet in uw
bezit heeft, door te sturen naar de organisatie dien deze wel in haar bezit heeft. U blijft echter te
allen tijde verantwoordelijk voor een stipte uitvoering door het andere orgaan.

Hoogache4,
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Geachte heet , Kenmerk
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U heeft op 18 april en 10 mei 2017 een brief gezonden naar de politie Uw kenmerk
Noord—Holland waarin u diverse stukken vraagt in verband met twee
vermeende overtredingen. Gevraagd wordt om het besluit dat ten
grondslag ligt aan de maximum snelheid op de N241 (A.C. de
Graafweg) en de N242 (Westerweg).

Aangezien de vermeende overtredingen plaatsvonden op een
provinciale weg heeft de politie Eenheid Noord—Holland uw brief op
29 mei 2017 voor dat onderdeel naar de provincie Noord—Holland
doorgestuurd, met het verzoek om dit af te handelen.

Wij kunnen u hierover het volgende mededelen. De grondslag van de
snelheid op de door u gevraagde locaties vloeit voor uit het feit dat men
zich daar buiten de bebouwde kom bevindt.

Op grond van artikel 21 Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990 geldt buiten de bebouwde kom voor motorvoertuigen op andere
wegen -waaronder de door u gevraagde provinciale wegen— een
maximum snelheid van 80 km/u.
Omdat de snelheid voortvloelt uit de wet, beschikken wij niet over een
besluit dat wij u kunnen toezenden.
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Wij vertrouwen erop 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 digftaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

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 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. n 1.
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.


