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Onderwerp: Wob besluit inzake controles oxykalkslik

Geachte heer,
U heeft op 26 maart 2019, ontvangen bij ons op 27 maart 2019, een verzoek ingediend tot
toezending van een aantal documenten en/of inzage in een aantal documenten. Het verzoek
is geregistreerd onder nummer 8884235.
Uw verzoek betreft openbaarmaking van alle documenten, die betrekking hebben op
controles en metingen voor (mogelijke) effecten op het milieu van de oxykalkslik op het
terrein van Tata Steel voor het tijdvak 2009 tot en met heden.
Omdat de gevraagde documenten niet eerder openbaar zijn gemaakt, hebben wij uw
verzoek aangemerkt als een verzoek tot openbaarmaking als bedoeld in de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Er heeft besluitvorming op uw verzoek plaatsgevonden.

Risico’s beperken, leefbaarheid vergroten.
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Wettelijk kader
Op grond van artikel 3, eerste lid van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie
neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een
bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame
instelling, dienst of bedrijf.
Op grond van artikel 7 van de Wob verstrekt het bestuursorgaan de informatie met
betrekking tot de documenten die de verlangde informatie bevatten door:
a. een kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te
verstrekken,
b. een kennisneming van de inhoud toe te staan,
c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of
d. inlichtingen daaruit te verschaffen
Inventarisatie documenten
Een overzicht van de bij ons aangetroffen documenten kunt u vinden op de bij dit besluit
gevoegde inventarislijst (Bijlage 1).
Met betrekking tot de documenten op de inventarisatielijst willen wij nog het volgende
toelichten:
De vergunninghouder (Tata) dient zich te houden aan de voorschriften opgenomen in de
Wabovergunning. Dat wil zeggen dat het grondwater ter plaatse van de tijdelijke opslag
filterkoek en opslag historisch Oxykalkslik, gezamenlijk bekend als “opslagen filterkoek”, door
de vergunninghouder dient te worden bemonsterd en geanalyseerd. Conform de vergunning
wordt het onderzoek twee keer per jaar uitgevoerd en jaarlijks gerapporteerd aan de OD
NZKG. De rapportage wordt door de OD NZKG beoordeeld en het resultaat van deze
beoordeling wordt aan het bedrijf kenbaar gemaakt. Uit de recente beoordelingen is
geconcludeerd, dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn en dat de
grondwatermonitoring met bijbehorende rapportage kan worden gecontinueerd.
Extra informatie
Ter informatie sturen wij u de vragen over het oxykalkslikdepot op het terrein van Tata Steel
gesteld door de Provinciale Staten op 13 maart 2019 aan gedeputeerde staten (GS) en
beantwoord door GS op 23 april 2019. Dit stuk schetst de context van de documenten die
wij met dit besluit openbaar maken. Dit betreft een reeds openbaar document.
Overwegingen
Wij hebben geoordeeld of sprake is van de in artikel 10 en 11 van de Wob genoemde
uitzonderingsgronden en beperkingen voor het verstrekken van informatie.
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob)
Het document bevat persoonsgegevens, zijnde de gegevens van natuurlijke personen. Het
belang van openbaarheid weegt in dit geval niet zwaarder dan het belang van eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer. De documenten zijn ook voldoende duidelijk zonder dat de
genoemde persoonsgegevens hierin worden vermeld. Daarom worden de persoonsgegevens
niet verstrekt.
Er is geen sprake van de overige in artikel 10 en 11 van de Wob genoemde
uitzonderingsgronden en beperkingen.
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Besluit
Ten aanzien van uw verzoek overwegen wij als volgt:
Wij besluiten de door u gevraagde documenten zoals vermeld op bijgaande inventarislijst
te openbaren met uitzondering van de gegevens op grond van artikel 10 lid 2 onder e van
de Wob, de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Aangezien naar verwachting belanghebbenden bezwaar hebben tegen de openbaarmaking
van de informatie van deze beschikking vindt de feitelijke openbaarmaking van de
documenten vermeld op bijgaande inventarislijst niet eerder plaats dan twee weken na
dagtekening van deze beschikking, conform artikel 6, vijfde lid van de Wob. Op deze wijze
wordt aan belanghebbenden de mogelijkheid geboden om te proberen de openbaarmaking
tegen te houden. Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij de Provincie NoordHolland en door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige
voorziening, het onderhavige besluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen twee
weken na dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift is ingediend en een verzoek om
een voorlopige voorziening is gedaan, wordt de uitspraak van de voorzieningenrechter
afgewacht, voordat tot daadwerkelijke openbaarmaking wordt overgegaan.
Als u vragen heeft over het bovenstaande kunt u onder vermelding van het
registratienummer van uw verzoek contact opnemen met de behandelaar van uw verzoek.
Hoogachtend,
Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland
Namens deze,
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Voor deze,
mevrouw C. Risseeuw
teammanager Juridische Expertise
Directie Regulering & Expertise
Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer
informatie: https://www.odnzkg.nl/verwijzing/digitalewerkwijze

Bezwaarclausule
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit
binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM
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Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het
referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de
reden(en) waarom u bezwaar maakt. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in,
stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het
bezwaarschrift te vermelden.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In
spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden
gevraagd aan:
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland
locatie Haarlem
sector bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR HAARLEM
U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening
gebracht.
Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift. Voor meer
informatie over het maken van bezwaar kunt u kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep
tegen een beslissing van de overheid’ bestellen via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) of
downloaden van de volgende website: Kenmerk: Datum : 4 | 4
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegeneen-beslissing-van-de-overheid.
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