Aan Sercicepunt Provincie Noord-Holland.
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Káva: 2019-12-09
Betreft WOB verzoek.

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek verzoek ik u mij de volgende informatie/documenten
te verstrekken
In 2010 is er door Provincie Noord-Holland en last onder dwangsom opgelegd aan
. Dit ivm opslag van gebruikte bloembollennet op
locatie, bij
te
en
te
. Ivm de intrede
van de WABO wet okt 2010: (wat inhield dat bevoegdheden van provincie naar lagere overheden
over ging) heeft overdracht van dossiers plaats gevonden.
Er heeft ook overdracht plaatsgevonden van bovenstaande dossier van Provincie NH naar locale
overheden en instanties.
Graag ontvang ik van u de overdracht brief aangaande bovenstaande dossier.
Overdracht info aan Milieudienst Hoorn (regio kantoor)
-

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 06-01-2020 (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:

Hoogachtend:

Aan Sercicepunt Provincie Noord-Holland.
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Káva: 2019-12-09
Betreft WOB verzoek.

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek verzoek ik u mij de volgende informatie/documenten
te verstrekken
In 2010 is er door Provincie Noord-Holland en last onder dwangsom opgelegd aan
. Dit ivm opslag van gebruikte bloembollennet op
locatie, bij
te
en
te
. Ivm de intrede
van de WABO wet okt 2010: (wat inhield dat bevoegdheden van provincie naar lagere overheden
over ging) heeft overdracht van dossiers plaats gevonden.
Er heeft ook overdracht plaatsgevonden van bovenstaande dossier van Provincie NH naar locale
overheden en instanties.
Graag ontvang ik van u de overdracht brief aangaande bovenstaande dossier.
Overdracht info aan Gemeente Enkhuizen (vestigingsplaats van betreffende ondernemer)
-

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 06-01-2020 (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:

Hoogachtend:

Aan Sercicepunt Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Káva: 2019-12-09
Betreft WOB verzoek.

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek verzoek ik u mij de volgende informatie/documenten
te verstrekken
In 2010 is er door Provincie Noord-Holland en last onder dwangsom opgelegd aan
Dit ivm opslag van gebruikte bloembollennet op
locatie, bij
te
en
te
Ivm de intrede
van de WABO wet okt 2010: (wat inhield dat bevoegdheden van provincie naar lagere overheden
over ging) heeft overdracht van dossiers plaats gevonden.
Er heeft ook overdracht plaatsgevonden van bovenstaande dossier van Provincie NH naar locale
overheden en instanties.
Graag ontvang ik van u de overdracht brief aangaande bovenstaande dossier.
Overdracht info aan gemeente Drechterland (Locatie opslag Venhuizen)
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 06-01-2020 (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:

Hoogachtend:

Aan Sercicepunt Provincie Noord-Holland.
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Káva: 2019-12-09
Betreft WOB verzoek.

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek verzoek ik u mij de volgende informatie/documenten
te verstrekken
In 2010 is er door Provincie Noord-Holland en last onder dwangsom opgelegd aan
Dit ivm opslag van gebruikte bloembollennet op
locatie, bij
te
en Locatie
te
. Ivm de intrede
van de WABO wet okt 2010: (wat inhield dat bevoegdheden van provincie naar lagere overheden
over ging) heeft overdracht van dossiers plaats gevonden.
Er heeft ook overdracht plaatsgevonden van bovenstaande dossier van Provincie NH naar locale
overheden en instanties.
Graag ontvang ik van u de overdracht brief aangaande bovenstaande dossier.
Overdracht info aan gemeente Stede Broec (locatie opslag Bovenkarspel )
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 06-01-2020 (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:

Hoogachtend:

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

BEL/OMB

Telefoonnummer +

Per e-mail:
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Verzenddatum

Betreft: Besluiten op uw Wob-verzoeken
Kenmerk

Geachte heer

,

Op 9 december 2019 ontvingen wij per e-mail uw verzoeken om
informatie over de overdrachtsbrieven aan de gemeente Enkhuizen,
Stede Broec, Drechterland en de Milieudienst Hoorn aangaande het
dossier
, alsmede correspondentie of
overlegverslagen aangaande dit dossier.

1294952/1368823

Uw kenmerk

Wij hebben de documenten die vallen binnen de reikwijdte van uw vier
verzoeken geïnventariseerd. Deze staan vermeld op bijgaande
inventarisatielijst.
Hieronder volgen onze besluiten ten aanzien van de vier (identieke)
verzoeken.
1. Overdrachtsbrief van uw dossier aan de gemeente Enkhuizen
(vestigingsplaats onderneming): de documenten 7 en 8
(geanonimiseerd) maken wij openbaar.
2. Overdrachtsbrief van uw dossier aan de gemeente Stede Broec
(locatieopslag Bovenkarspel): document 9 (waarvan dossierlijst
geanonimiseerd) maken wij openbaar.
Ter aanvulling melden wij hierbij dat bij de provincie
documenten behorende bij het onder nr. 1 genoemde dossier
(PNH nr. 59800) op de dossierlijst, heeft meegenomen in de
behandeling van uw eerdere Wob verzoek van 27 september
2019 (zie ons besluit van 3 december 2019).
3. Overdrachtsbrief van uw dossier aan de gemeente Drechterland
(locatieopslag Venhuizen): er heeft geen overdracht
plaatsgevonden aan de gemeente Drechterland.
4. Overdrachtsbrief van uw dossier aan de Milieudienst Hoorn. Wij
gaan er vanuit dat u bedoelt de Milieudienst West-Friesland. Er
heeft geen overdracht plaats gevonden aan de Milieudienst.
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2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
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2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
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Ter informatie delen wij u mede dat de dossiers van de
Milieudienst West-Friesland zijn overgedragen aan het Westfries
archief. De inventaris van het Westfries archief bevat stukken
over de bedrijfsvoering van de Milieudienst en over namens de
aangesloten gemeenten uitgevoerde taken. Dit archief kunt u
doorzoeken via
https://www.westfriesarchief.nl/onderzoek/zoeken?.
De overige op de inventarisatielijst genoemde documenten 1 t/m 6
maken wij niet openbaar door middel van publicatie op onze website,
omdat deze aan u (uw onderneming) gericht zijn en daarmee reeds in
uw bezit. Mocht u onverhoopt niet meer beschikken over deze stukken,
dan zijn wij bereid deze naar u te mailen. U kunt een verzoek hiertoe
sturen aan de contactpersoon die vermeld staat bovenaan deze brief.
Binnen enkele dagen na verzending van deze besluiten treft u de
openbaar te maken stukken, alsmede uw verzoeken en deze besluiten
aan op onze website, www.noord-holland.nl/wob.
In het kader van het belang van de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer, zijn alle openbaar te maken documenten geanonimiseerd
op grond van artikel 10, lid 2 onder e 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: inventarisatielijst
Bezwaar
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van deze besluiten schriftelijk bezwaar
aantekenen. Een 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(en) 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: en 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.

1294952/1368823
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Bovenstaande besluiten treden 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.

1294952/1368823

Inventarislijst behorende bij Wob-dossier: wob-verzoek informatie strafrechtelijk onderzoek gedoogbeschikking
afgegeven door de gemeente Stede Broec. verseonnr. 1294952
Docum
ent

Datum

Kenmerk

Omschrijving

Reeds openbaar:
ja (vindplaats)/nee

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

1

15-9-2010

2010-55118

2010 55118 vlod
venhuizen

Nee, stuk reeds in uw bezit. Op
verzoek alsnog toe te zenden

nee

2

29-9-2010

2010-57843

2010 57843 vlod
bovenkarspel

Nee, stuk reeds in uw bezit. Op
verzoek alsnog toe te zenden

nee

3

6-10-2010

2010-60573

2010 60573 zienswijze

Nee, stuk reeds in uw bezit. Op
verzoek alsnog toe te zenden

nee

4

8-11-2010

2010-66504

2010 66504 lod
bovenkarspel

Nee, stuk reeds in uw bezit. Op
verzoek alsnog toe te zenden

nee

5

12-112010

2010-66816

2010 66817 dwangsom
venhuizen

Nee, stuk reeds in uw bezit. Op
verzoek alsnog toe te zenden

nee

6

8-2-2011

2011-5239

2011 5239
dwangsomcontrole
bovenkarspel

Nee, stuk reeds in uw bezit. Op
verzoek alsnog toe te zenden

Nee

7

15-122014

354450/480435

354450 480435
Verklaring vervreemding
Enkhuizen

Nee

Ja

Weigeringsgrond
Wob

Docum
ent

Datum

8

9

11-2-2015

Kenmerk

Omschrijving

Reeds openbaar:
ja (vindplaats)/nee

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

354450/481723

354450 481723
dossierlijst Enkhuizen

Nee

Ja

354450/562012

354450 562012
Verklaring en dossierlijst
Stedebroec

Nee

Ja

Weigeringsgrond
Wob

