Aan Sercicepunt Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

2019-07-09
Betreft WOB verzoek.

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek verzoek ik u mij de volgende informatie/documenten
te verstrekken
Dit inzake gedoogbeschikking 442018 afgegeven op 12 juli 2011 door gemeente Stede Broec
Zie de bijlage.
-

In deze gedoogbeschikking worden Milieu Politie NHN en de provincie NH genoemd.
In hoevere hebben deze twee instanties inbreng gehad bij de tot standkoming en de
besluitvorming aangaande de inhoud en afgifte van deze beschikking.
Graag ontvang ik alle correspondentie of overleg verslagen aangaande dit dossier.

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in Artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van
bestuur(Wob). met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel6, eerste lid van de Wob
verzoek ik u mij de gevraagde informatie voor 07-08-2019 (de wettelijke termijn van 4 weken) toe
te sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieen e.d. verzoek ik u mij
hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

U kunt mij op de hoogte houden per e-mail: l

Hoogachtend:
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Verzenddatum

Betreft: Besluit op uw Wob-verzoek
Kenmerk

Geacht
Op 27 september 2019 ontvingen wij per e-mail uw verzoek om
informatie (gedateerd 9 juli 2019) over een door de gemeente
Stedebroec in juli 2011 afgegeven gedoogbeschikking voor de overslag
van bollennetten van het loonbedrijf
in Bovenkarspel. U heeft de
betreffende gedoogbeschikking als bijlage bij uw verzoek
meegezonden. U verzoekt om alle correspondentie of overlegverslagen
en u stelt een aantal vragen.

1294952/1320513

Uw kenmerk

Per e-mail van 17 oktober 2019 heeft u uw Wob verzoek, op ons
verzoek, nog verduidelijkt. U gaf aan te willen vernemen welke rol de
provincie heeft gehad bij het tot stand komen van de
gedoogbeschikking van de gemeente Stedebroec en of deze gemeente
hierover overleg heeft gevoerd met de provincie. U stelt deze vragen
met name omdat in de gedoogbeschikking vermeld wordt dat een
afschrift ervan naar de provincie Noord-Holland verzonden is.
Ten aanzien van bovengenoemde vragen hebben wij de volgende
informatie kunnen achterhalen.
Tot en met september 2010 was de provincie het bevoegd gezag voor
artikel 8.1 uit de Wet Milieubeheer waar de betreffende vergunning
(gedoogbeschikking) onder viel. In dat kader heeft de provincie in april
2010 en juli 2010 respectievelijk een dwangsombesluit genomen en
een herziening van dat dwangsombesluit (zie hiervoor de bijgaande
inventarislijst).
Per oktober 2010 is met de invoering van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (wabo) het bevoegd gezag overgegaan naar gemeente
Stedebroec. Waarom de provincie destijds een afschrift van de
gedoogbeschikking toegezonden kreeg, is niet meer te achterhalen. De
door u genoemde medewerkers zijn niet meer werkzaam bij de
provincie en het betreffende dossier is in 2014 overgedragen aan de
gemeente. Meest waarschijnlijke reden is dat de toezending van een
afschrift te maken had met de eerdere betrokkenheid van de provincie
als bevoegd gezag, zoals hiervoor toegelicht.
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Ten aanzien van uw verzoek om documenten als correspondentie of
overlegverslagen met betrekking tot dit dossier, hebben wij de
volgende beslissing genomen.
Wij hebben de documenten geïnventariseerd die binnen de reikwijdte
van uw verzoek vielen, zie hiervoor bijgevoegde inventarislijst. Wij
hebben de op deze lijst vermelde documenten getoetst aan de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Wij hebben de gemeente Stedebroec
als derde belanghebbende gevraagd zienswijzen te geven ten aanzien
van deze documenten en hebben deze zienswijzen meegewogen bij ons
besluit.
Wij hebben besloten om alle op de inventarislijst vermelde documenten
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.
Bijlage:
-Inventarislijst (1294952/1309272)
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.

1294952/1320513

Inventarislijst behorende bij Wob-dossier: 1294950 Kenmerk: 1309272
Document

Datum

Kenmerk

Omschrijving

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

Weigeringsgrond Wob

1

April 2010

2010/26698

Dwangsombesluit
opgelegd door PNH

Ja

n.v.t.

2

Juni 2010

2010/34912

Bezwaarschrift Cumela
ivm opgelegde
dwangsom

ja

n.v.t.

Ja

n.v.t.

ja

n.v.t.

3

4

Juli 2010

September 2010

2010/42872

2010/50537

Herziening PNH
dwangsombesluit

Brief PNH overdracht
dossier handhaving en
vergunningverlening
naar gemeente Stede
Broec

