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Betreft: Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Geacht College,
Namens Heijmans Infra B.V. (voorheen: Heijmans Integrale Projecten B.V., hierna te noemen
“Heijmans”) vraag ik uw aandacht voor het navolgende.
Heijmans is aannemer van het project N23 Westfrisiaweg (de “N23”). Een belangrijk aspect van de
werkzaamheden die Heijmans verricht ten behoeve van het project is de bodemgesteldheid ter
plaatse.
Op 13 oktober 2016 publiceerde RTV Noord-Holland een nieuwsitem op haar website
(http ://w\rw.rtvnh nl/nieuws! 1 93562/omwonenden-westfriawec-waarschutvden-provincie-i aren
releden-a1-voor-zachte-bodem) dat bestond uit een artikel en een videofragment. Uit het item blijkt
dat in 2000 een bewonerscommissie met dc Provincie Noord-Holland (de “Provincie”) heeft over
legd over de aanleg van de N23. Hierbij heeft de bewonerscommissie de Provincie gewaarschuwd
voor de bodemgesteidheid in West-Friesland en voor de gevolgen daarvan voor de aanleg van de
N23. Ook heeft de bewonerscommissie advies- en ingenieursbureau Movares een alternatief ont
werp laten maken voor de N23. Dit rapport is, zo begrijp ik, in uw bezit.
Namens Heijmans verzoek ik u hierbij om toezending van kopieën (bij voorkeur digitaal) van alle
documenten in de zin van art. 1 sub a van de Wet openbaarheid van bestuur (de “Wob”) die betrek
king hebben op de bodemgesteldhcid ter plaatse van de N23, waaronder in ieder geval het alterna
tief ontwerp van Movares, en de correspondentie tussen de Provincie, de bewonerscommissie, en de
betrokken adviseurs (waaronder in ieder geval Movares en Grontmij). Ook verzoekt I-Ieijmans om
toezending van alle overige aanwezige onderzoeksrapporten, gespreksverslagen, adviezen en be
sluiten die bettekking hebben op de bodemgesteldheid in de omgeving van de N23.
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Voor zover zulks noodzakelijk is, dient u dit verzoek te beschouwen als een verzoek om informatie
als bedoeld in artikel 3 van de Wob. Voor de goede orde merk ik op dat bedoelde informatie geheel
of grotendeels kwalificeert als milieu-informatie in de zin van artikel 19.la lid 1 sub a van de Wob.
Naast de bedoelde informatie zelf verzoek ik u ook een inventarisljst mee te zenden waaruit blijkt
welke informatie de Provincie heeft aangetroffen, en welke informatie zij eventueel weigert open
baar te maken.
Vriendelijk verzoek ik u, conform de in artikel 6 van de Wob genoemde termijn, de gevraagde in
formatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken aan mij toe te zenden. Mocht er aan
toezending van de gevraagde informatie kosten zijn verbonden, dan zal Heijmans uiteraard voor
voldoening daarvan zorgdragen.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd en zie uw beslissing op het onder
havige verzoek met belangstelling tegemoet.
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Bij brief van 1 0 november 2016 heeft u ons namens Heijmans lnfra BV
op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om
informatie over de bodemgesteidheid ter plaatse van en in de omgeving
van de N23 Westfrisiaweg.

Uw kenmerk

Specifiek vraagt u om toezending van alle documenten die betrekking
hebben op de bodemgesteldheid ter plaatse van de N23, waaronder in
ieder geval het alternatief ontwerp van Movares, en de correspondentie
tussen de Provincie, de bewonerscommissie en de betrokken adviseurs
(waaronder in ieder geval Movares en Grontmij). Verder vraagt u om
toezending van alle overige aanwezige onderzoeksrapporten,
gespreksverslagen, adviezen en besluiten die betrekking hebben op de
bodemgesteldheid in de omgeving van de N23.
Met deze brief ontvangt u onze beslissing op uw verzoek om
informatie.
Wij hebben alle bij de provincie aanwezige documenten die binnen de
reikwijdte van uw verzoek vallen verzameld. Ze staan vermeld op
bijgevoegd overzicht. Wij wijzen u erop dat de rapportages die
betrekking hebben op de bodemgesteldheid ter plaatse van de N23 in
het kader van de aanbestedingsprocedure ter beschikking zijn gesteld
aan uw cliënte. Er zijn geen andere (aanvullende) rapporten
beschikbaar.
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bodemeigenschappen m.b.t. de draagkracht en zettingsgevoeligheid
van de bodem in de omgeving van de N23. De provincie beschikt wel
over informatie die betrekking heeft op de bodemkwaliteit ter plaatse
van het tracé N23 Westfrisiaweg. Al deze stukken zijn bekend bij
danwel afkomstig van uw cliënte.
Wij hebben besloten om alle documenten die op bijgevoegd overzicht
(bijlage 1) staan vermeld openbaar te maken. De desbetreffende
documenten zullen binnen enkele dagen te vinden zijn op onze website
inclusief uw verzoek en dit besluit (beiden
geanonimiseerd). Om redenen van privacy als bedoeld in artikel 10,
tweede lid, sub e, van de Wob hebben wij de persoonsgegevens in alle
documenten onleesbaar gemaakt.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u naar aanleiding van dit besluit en de opgevraagde documenten
nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de behandelend
ambtenaar.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland,
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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.
Voor meer informatie kunt u de provinciale website bezoeken:
www noord holland n 1.
-

.

Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze
behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele
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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
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.
-
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Geachte leden,
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Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) zenden wij u hierbij onze reactie op het Wob
verzoek betreffende de opwaardering van de N23 Westfrisiaweg. Alle
stukken zijn inmiddels geplaatst op de provinciale website;
(htt://www. noord
1
holland.nl/Loket/Verzoek_orn_informatie_Wob/Wobverzoeke
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