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Wij willen graag uw e-mailadres en telefoonnummer om snel
contact met u op te kunnen nemen. Dit vergemakkelijkt een
zorgvuldige afhandeling.

Telefoonnummer
E-mailadres

(10)(2e)

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.
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Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
4 september 2021
Betreft: Wob-verzoek Ruimte voor Ruimte-plan
Drechthoeve
Geachte heer/mevrouw,

(10)
(2e)

Hierbij verzoeken wij u op grond van artikel 3 Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) om documenten en
bescheiden openbaar te maken met betrekking tot het
Ruimt voor Ruimte (RvR)-plan Drechthoeve
(Drechtdijk 125, De Kwakel, gemeente Uithoorn).
Reden Wob-verzoek
De provincie heeft eind vorig jaar, wegens misbruik
door gemeenten, de RvR-regeling geschrapt. Dit is
gedaan met de invoering van de nieuwe
Omgevingsverordening NH2020.
De gemeente Uithoorn heeft op 23 december 2020 nog
snel een ontwerp-bestemmingsplan voor een RvRproject gepubliceerd, nl. het RvR-plan Drechthoeve.
Het gaat hier om het realiseren van een woonwijkje van
18 woningen midden in het landelijk gebied van De
Kwakel. Een duidelijk voorbeeld van misbruik van de
RvR-regeling.
Dit plan is inhoudelijk en procedureel in strijd met
provinciale en nationale regelgeving en met provinciaal
beleid. Dit staat uitgebreid beschreven in de zienswijzen
die door de buurt begin februari 2021 zijn ingediend en
die ook met de provincie zijn gedeeld.
Wij hebben hierover ook contact opgenomen met
Provinciale Staten en met gedeputeerde Loggen gezien
de adviserende RvR-rol en de toezichthoudende taak
van de provincie. Gedeputeerde Loggen heeft ons
doorgestuurd naar het ambtenarenapparaat van de
provincie. Dit ambtenarenapparaat verwijst ons naar de
gemeente, en de gemeente verwijst ons naar de
provincie. Kortom, de provincie en de gemeente laten
ons in een cirkeltje rondgaan.
Om een einde te maken aan dit voor ons zeer
vervelende spelletje, zijn we helaas genoodzaakt om nu
dit Wob-verzoek in te dienen.
Wob-verzoek
Zoals aangegeven betreft dit Wob-verzoek het RvRplan Drechthoeve. Wij verzoeken u documenten
openbaar te maken met betrekking tot de onderstaande
vier onderdelen. Het begrip documenten moet – zoals
vanzelfsprekend – in ruime (Wob) zin worden opgevat.
Het gaat hierbij om interne documenten van de
provincie, alsmede documenten aan of van derden,
inclusief de gemeente Uithoorn.
1. Documenten omtrent provinciale goedkeuring
De gemeente Uithoorn stelt goedkeuring van de
provincie te hebben voor het RvR-plan Drechthoeve

(daaronder valt o.a. ook toestemming, instemming, geen
bezwaar etc.). Dit ondanks duidelijke strijd met
nationale en provinciale regelgeving en provinciaal
beleid. Wij willen daarom openheid van die provinciale
goedkeuring en de analyse en argumenten die daaraan
ten grondslag liggen.
Wij verzoeken u alle documenten die hierop betrekking
hebben aan ons toe te sturen. Dit omvat ook het advies
aan Gedeputeerde Staten en de vooroverlegreactie en
zienswijze die de provincie aan de gemeente Uithoorn
heeft verstrekt. Wij verwachten dat deze documenten
ingaan op een groot aantal aspecten van het RvR-plan
Drechthoeve, waaronder compatibiliteit met: de
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), de
Omgevingsverordening NH2020 (o.a. de RvRovergangsbepaling), de Uitvoeringsregeling RvR, het
RvR-beleid (handreikingen en beleid m.b.t. misbruik
door gemeenten), de Leidraad Landschap &
Cultuurhistorie (en andere beleidsdocumenten op het
gebied van ruimtelijke ordening), het
Luchthavenindelingbesluit (en relevante
beleidsdocumenten), Besluit ruimtelijke ordening (o.a.
toepassing ‘laddertoets’), regelgeving en beleid m.b.t.
vrijkomende agrarische bebouwing etc.
2. Documenten omtrent RvR-fonds
De gemeente Uithoorn stelt dat zij in samenwerking met
en met goedkeuring van de provincie een RvR-fonds
heeft ingesteld waarmee RvR-projecten zijn en worden
gerealiseerd, inclusief het RvR-plan Drechthoeve. Dit
fonds is in strijd met provinciale regelgeving en
provinciaal beleid. Wij willen daarom openheid over dit
RvR-fonds en eventuele andere RvR-fondsen van de
gemeente Uithoorn. Het gaat ons onder meer om de
achtergrond, de grondslagen, de compatibiliteit met de
provinciale regelgeving, en de werking van dit
fonds/deze fondsen. (Wij begrijpen dat dit fonds/deze
fondsen onderdeel is/zijn van een zogenaamd ‘pilotproject’ voor de sanering van kassencomplexen.)
Wij verzoeken u alle documenten die hierop betrekking
hebben aan ons toe te sturen, waaronder documenten
met de volgende informatie over dit fonds/deze fondsen:
het doel, de (juridische) onderbouwing (inclusief
compatibiliteit met o.a. de PRV en Uitvoeringsregeling
RvR), de afspraken tussen de provincie en de gemeente
Uithoorn, de voorwaarden (incl. start- en einddatum),
de door de provincie verstrekte leningen (of andere
financiële middelen) en de daarbij behorende
voorwaarden en afspraken, de rol en werking van het
fonds/deze fondsen m.b.t. het RvR-plan Drechthoeve.

3. Documenten omtrent zone LIB5
Op grond van het Luchthavenindelingbesluit mag er –
kort gezegd – niet in het buitengebied in zone LIB5
gebouwd worden, zonder verklaring van geen bezwaar
van de minister. De gemeente Uithoorn stelt dat er geen
verklaring van geen bezwaar nodig is voor het RvR-plan
Drechthoeve (gesitueerd in het buitengebied in zone
LIB5) en baseert zich daarbij op het standpunt van de
provincie. Wij willen openheid van dat standpunt van de
provincie en de analyse en de argumenten die daaraan
ten grondslag liggen.
Wij verzoeken u alle documenten die hierop betrekking
hebben aan ons toe te sturen, waaronder documenten
over de compatibiliteit van art. 5e PRV met het
Luchthavenindelingbesluit en relevante
beleidsdocumenten.
4. Documenten omtrent alternatieve plannen
Het ontwerp-bestemmingsplan van de gemeente
Uithoorn bevat – tegen de regels in – geen overweging
van alternatieve plannen. Volgens de initiatiefnemer lag
er voorafgaand aan het RvR-plan Drechthoeve wel
degelijk een alternatief plan van 2-3 woningen op tafel
(in plaats van een woonwijkje). Een dergelijk plan is
veel meer in lijn met het beleid en de regelgeving van de
provincie, maar dit plan is volgens de initiatiefnemer
afgewezen.
Wij willen openheid over die afwijzing van dat
alternatieve plan en verzoeken u daarom alle
documenten die hierop betrekking hebben aan ons toe
te sturen, waaronder de inhoud van het alternatieve
plan/de alternatieve plannen, de gronden voor afwijzing
door de provincie, en het advies aan Gedeputeerde
Staten.
Tot slot
Met verwijzing naar artikel 6 van de Wob, verzoeken
wij u de gevraagde documenten binnen 4 weken naar
ondergetekende op te sturen. Gezien het feit dat wij al
maanden van het kastje naar de muur worden gestuurd,
zult u begrijpen dat wij deze documenten zo spoedig
mogelijk willen ontvangen. Mocht er onverhoopt een
enkel document niet beschikbaar zijn binnen 4 weken,
dan zouden wij de overige documenten graag wel
binnen deze termijn ontvangen, zodat deze niet onnodig
voor het hele verzoek verlengd hoeft te worden. Voor
zover deze documenten privacy-gevoelige elementen
bevatten, verzoeken wij u deze documenten in
geanonimiseerde vorm te verstrekken.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Mocht u

nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met
mij op te nemen.
Met vriendelijke groet,
mede namens de buurt,
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Heeft u dit verzoek ook bij andere overheden/bestuursorganen ingediend?
Nee

Provincie
Noord-Holland
POSTBUS 3007 I 2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon
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CZ/JZ/WCD

Telefoonnummer 023-514(1(10)
Wob@Noord-Holland.nl
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Verzenddatum

2 3 SEP.
Betreft: Besluit op uw Wob-verzoek

Kenmerk

1702267/1710511

Geachte heer (10)(2e)

Op 4 september 2021 heeft u om informatie verzocht op grond van de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
U verzoekt, kort samengevat, om “diverse gegevens Ruimte voor Ruimte
plan Drechthoeve”.

Procedureverloop
De ontvangst van uw verzoek is op 8 september 2021 door ons
bevestigd.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob.
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om
informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de
artikelen 1 0 en 11. Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob
dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische
bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom
kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden
gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de
verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde
informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen J
maar niet het specifieke belang van de verzoeker. Evenmin kent de Wob
een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op
grond van de Wob niet mogelijk is.
Indien wij aan u de desbetreffende documenten verstrekken, moeten wij
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht
vinden de onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.001 0.03.1 24.B.08
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Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 26 documenten aangetroffen.
Deze documenten zijn opgenomen in een inventarisatielijst, die als
bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Besluit
Wij hebben besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de
informatie waarom u verzocht, gedeeltelijk openbaar te maken.
Voor de motivering verwijzen wij naar het onderstaande.

Overwegingen
In de bijgevoegde inventarisatielijst staat vermeld welke documenten al
dan niet (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt en op welke grond.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Zoals u in de lijst kunt zien, zijn in veel documenten persoonsgegevens
onleesbaar gemaakt op grond van artikel 1 0, tweede lid, aanhef en
onder e, van de Wob. Het gaat dan onder meer om namen, persoonlijke
e-mailadressen, doorkiesnummers en persoonlijke telefoonnummers.
Op grond van voornoemde bepaling blijft verstrekking van deze
informatie namelijk achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Dit laatste belang vinden wij hier zwaarder wegen dan het
algemene belang van openbaarmaking.

Niet relevante passages
Document 1 2 ‘Overzicht insprekers RWK op 1 9-04-2021 ’ bevat voor het
overgrote gedeelte informatie welke niet binnen de reikwijdte van uw
Wob-verzoek valt. Omdat het hier bijna het gehele document betreft,
hebben wij besloten een schermafdruk van de relevante passage
hieronder openbaar te maken.
Overzicht insprekers RWK 19-04-2021

Agendapunt 3. Inspreekhalfuur
Mw.

over C-agendapunt 10.d. Ingekomen brief inwoners over

misbruik Ruimte-voor-ruimte regeling

Wijze van openbaarmaking
Binnen enkele dagen na verzending van dit besluit treft u de
documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt, met uw
verzoek en deze beslissing aan op onze website, www.noordholland.nl/wob.
Mocht u naar aanleiding van dit besluit nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met de behandelend ambtenaar die is genoemd in het
briefhoofd.

1 702267/1 71051 1
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
namens dezen,

sectormanager Juridische Zaken
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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.
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Document
nummer

Document naam

Beoordeling

1

Bijlage 3 - Ontwerp-bestemmingsplan - RvR Drechthoeve.pdf

Reeds Openbaar

2

Ingekomen brief inwoners aan PS over Ruimte-voor-ruimte regeling.pdf

Reeds Openbaar

3
4
5
6
7
8
9

Tekening.pdf
SC - Ontwerpbestemmingsplan RVR Drechthoeve, De Kwakel en ontwerpbesluit hogere waarde.pdf
RE ingekomen brief van omwonenden aan PS inzake RvR Uithoorn.msg
RE Beoordelingsverzoek bestemmingsplan gemeente Uithoorn.msg
RE Beoordelingsverzoek bestemmingsplan gemeente Uithoorn(6).msg
RE Beoordelingsverzoek bestemmingsplan gemeente Uithoorn(3).msg
RE Beoordelingsverzoek bestemmingsplan gemeente Uithoorn (1).msg

Reeds Openbaar
Reeds Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar

10
11
12

Rapport regels.pdf
Overzicht tot nu toe aangemelde insprekers(8).msg
Overzicht insprekers RWK 19-04-21.docx

Reeds Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ontwerp bestemmingsplan toelichting.pdf
Ontvangstbevestiging ontwerp Bestemmingsplan RVR Drechthoeve De Kwakel.msg
Melding voortgang.msg
SC - Ontwerpbestemmingsplan RVR Drechtdijk 73, De Kwakel en ontwerpbesluit hogere waarde.pdf
mail indiener zienswijze.msg
interne mailwisseling.msg
Intakeformulier bij ontwerp Bestemmingsplan.pdf
Hits Drechthoeve.msg
Drechthoeve Kolfschoten - Bijlage 3 Zienswijze Bartels.pdf
Drechthoeve Kolfschoten - Bijlage 1 & 2 Zienswijze en Foto's.pdf
Drechthoeve Kolfschoten - Begeleidende brief getekend.pdf
RE Beoordelingsverzoek bestemmingsplan gemeente Uithoorn.msg
FW Beoordelingsverzoek bestemmingsplan gemeente Uithoorn.msg
Formdeskmelding bij ontwerp Bestemmingsplan.msg

Reeds Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Reeds Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar

Beoordelingsgrond
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=N
L.IMRO.0451.BPDrechthoeve-ON01
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordhol
land&id=1100334349
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=N
L.IMRO.0451.BPDrechthoeve-ON01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=N
L.IMRO.0451.BPDrechthoeve-ON01
10.2.e
10.2.e en voor groot gedeelte buiten reikwijdte verzoek
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=N
L.IMRO.0451.BPDrechthoeve-ON01
10.2.e
10.2.e
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e

