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Provincie Noord Holland

INGEKOMEN 3 1 AUG. 2021

Postbus 3007

2001 DA HAARLEM

20-8-2021

Verzoek documenten Wet Openbaarheid van Bestuur

Geachte provincie.
Als eerlijke PAS melder, in het bezit van alle benodigde vergunningen en PAS melding, staat mijn
agrarisch bedrijf nu al jaren op slot in verband met de stikstof problematiek. Ik zie geen uitzicht en
geen inspanningen om, zoals de wet dit vereist, legalisatie te doen plaatsvinden. Een ramp voor mijn
bedrijf en een ramp voor de duizenden PAS melders.

In mijn omgeving zijn talloze grote en kleine bedrijven gevestigd waarvan onduidelijk is of zij wei
beschikken over de op grond van de Wet Natuurbescherming vereiste vergunningen. Onder het mom
gelijke monniken, gelijke kappen, wil ik tav van onderstaande bedrijven, die zich in mijn directe
omgeving bevinden, sommigen recent gevestigd, de volgende informatie. Ik start met een beperkt
aantal grotere bedrijven.

De NB-vergunningen van deze bedrijven, indien aanwezig
De eventuele PAS meldingen van deze bedrijven
Alle brieven, mails over de vergunningverlening in het kader van de NB-wetgeving m.b.t.
tot deze bedrijven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tuincentrum, gevestigd op Purmerenderweg 43a, Zuidoostbeemster
Tuincentrum, gevestigd op Purmerenderweg 75 te Zuidoostbeemster
Tegel- en grondhandel, recent gevestigd op Purmerenderweg 43 te Zuidoostbeemster
Caravanbedrijf, gevestigd op de Purmerenderweg 113 te Zuidoostbeemster
Hotel van der Valk, gevestigd op Purmerenderweg 232 te Zuidoostbeemster
Bouwmarkt, gevestigd Neckerstraat 14 te Purmerend
Tenniscentrum, gevestigd Neckerstraat 133 te Purmerend
Heibedrijf, gevestigd Neckerweg 63 te Zuidoostbeemster

In afwachting van uw informatie,
Hoogachtend
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Formulier Wob-verzoek
Naam*

Adres*

Postcode / plaats*..
'v

Telefoonnummer

E-mailadres
Welke documenten wilt u ontvangen van de provincie Noord-Holland? Als u niet weet in welk document de door u gewenste
informatie staat, beschrijf dan het onderwerp zo duidelijk mogelijk.

Onderwerp*:

2v^ki\
Het invullen van uw e-mailadres en telefoonnummer is belangrijk. Bij een algemeen geformuleerd Wob-verzoek nemen wij in
veel gevallen telefonisch of per e-mail contact met u op om helder te krijgen waarnaar u precies op zoek bent. Daarmee willen

wij voorkomen dat de afhandeling van uw verzoek vertraging oploopt.

https -J/wMi. noor d- hol I and. nl /Loket/Wob_«rzoeWForrrwl i er_Wob_wzoek
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LI kunt dit formulier sturen naar:
Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

* verplicht om in te vullen

https://vww.noord-holland.nl/Lol®t/Wob_\erzoek/Formjlier_Wob_\firzoek
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Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

CZ/JZ/WCD

Telefoonnummer +3123514
wob@noord-holland.nl
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Verzenddatum

Betreft: besluit op uw Wob-verzoek

19 oktober 2021
Kenmerk

Geachte heer
Op 31 augustus 2021 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) ontvangen. Het verzoek betreft
NB-vergunningen en eventuele PAS meldingen van diverse bedrijven in
de Zuidoostbeemster.

1700394/1722438

Uw kenmerk

Op 8 september 2021 is per mail de ontvangst van uw Wob-verzoek
bevestigd en is er een nadere vraag gesteld.
Op 13 september 2021 hebben wij het gedeelte van uw Wob-verzoek
betreffende de PAS meldingen doorgezonden naar het Rijk daar wij niet
over deze gegevens beschikken.
Op 27 september 2021 hebben wij u een mail gestuurd waarin wordt
aangegeven dat wij geen gegevens hebben aangetroffen. Verder hebben
wij u gevraagd of u hiermee voldoende informatie had. Hierop hebben
wij van u geen reactie ontvangen.
Op 14 oktober 2021 hebben wij u wederom een mail gestuurd waarin
wij aangeven uw verzoek als afgerond te beschouwen bij het uitblijven
van een reactie. Hierop heeft u aangegeven een mail als reactie op uw
Wob-verzoek onvoldoende te vinden.
Met deze brief ontvangt u onze beslissing op uw Wob-verzoek.
Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob.
Inventarisatie documenten
Uit onderzoek in ons statische en digitale archief is gebleken dat de
opgevraagde documenten van de door u genoemde bedrijven niet bij de
provincie Noord-Holland berusten.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Daarnaast is er door de Omgevingsdienst gezocht naar de gevraagde
documenten maar ook daar is niets aangetroffen.
Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08
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Wanneer geen vergunningaanvraag is gedaan, en niet is geconstateerd
dat sprake is van een overtreding van de Wnb, is er bij ons geen
informatie bekend.
Besluit
Wij hebben besloten uw verzoek af te wijzen aangezien er geen
documenten bij de provincie zijn met de door u gevraagde informatie.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

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.

1700394/1722438

