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Woo-verzoek (Wet Open Overheid)

* = invoer verplicht

 

Particulier of organisatie Particulier

Voornaam

Achternaam

Straat Huisnr

Postcode Plaats

 

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

Telefoonnummer (06) 

E-mailadres @wilgenwijd.nl

 

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.

Dit WOO verzoek gaat over de asielboot Silja Europa in Velsen Noord. 

Graag ontvang ik alle emails, gespreksverslagen, sms- en appcontacten en
overige contacten tussen ambtenaren/bestuurders intern (provincie Noord
Holland) en extern (met gemeente, het Rijk, het COA en overige instanties)
over de besluitvorming rond de (tijdelijke) vestiging van de asielboot in Velsen
Noord.



Daarnaast ontvang ik graag alle emails, gespreksverslagen, sms- en appcontact
en overige contacten tussen ambtenaren/bestuurders van de provincie, de
gemeente Velsen, de Omgevingsdienst en of overige instanties die betrokken
zijn bij de al dan niet vergunningverlening van de asielboot.

Toelichting: de asielboot draait op dit moment op dieselmotoren die een uitstoot
heeft op het milieu. 

 

Heeft u dit verzoek ook bij andere overheden/bestuursorganen ingediend?

Nee
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Geachte mevrouw ,

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon
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Verzenddatum
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Kenmerk
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Uw kenmerk

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

Op 5 november 2022 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet open 
overheid (hierna: Woo) over de asielboot Silja Europa in Velsen-Noord
ontvangen.

U vraagt concreet om alle interne correspondentie (e-mails, 
gespreksverslagen, sms- en appcontacten en overige contacten) tussen 
ambtenaren/bestuurders van de provincie Noord-Holland en externe 
partijen (de gemeente Velsen, het Rijk, COA en overige instanties) over 
de besluitvorming rond de (tijdelijke) vestiging van de asielboot in 
Velsen-Noord. Verder verzoekt u ook om alle e-mails, gespreksver-
slagen, sms- en appcontacten en overige contacten tussen ambtenaren/
bestuurders van de provincie Noord-Holland, de gemeente Velsen, de 
omgevingsdienst en/of overige instanties die betrokken zijn bij de al 
dan niet vergunningverlening van de asielboot.

Verloop van de procedure
Op 21 november 2022 hebben wij u per mail verzocht telefonisch 
contact met ons op te nemen.

Op 23 november 2022 is de ontvangst van uw verzoek bevestigd. In 
deze brief is tevens de beslistermijn met twee weken verdaagd tot 
16 december 2022. 

Op 24 november 2022 hebben wij u telefonisch laten weten dat er geen 
documenten zijn aangetroffen die vallen binnen de reikwijdte van uw 
Woo-verzoek. Wij hebben daarbij afgesproken dat u een formeel besluit 
van ons ontvangt. 

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Op grond van artikel 
4.1, eerste lid, van de Woo kan een ieder immers een verzoek om 
publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, 
dienst of bedrijf. (Eventuele) persoonlijke belangen spelen hierbij geen 
rol. Alleen wanneer (i) de aard van het verzoek, (ii) de inhoud van het 
verzoek of (iii) uitlatingen van de verzoeker duidelijk maken dat geen 
Woo-verzoek is beoogd, geldt dat geen sprake is van een Woo-verzoek. 
In geval van uw verzoek is van (een van) die omstandigheden geen 
sprake.
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Inventarisatie documenten
Gelet op de door u omschreven aangelegenheid is gezocht binnen de 
daartoe geëigende systemen van de provincie Noord-Holland. Hierbij is 
er alles aan gedaan om tot een zo volledig mogelijke zoekslag te 
komen. Bij het zoekproces zijn documentmanagementsystemen, 
alsmede relevante mailboxen en schijven doorzocht. Daarbij is gebruik 
gemaakt van ruime zoektermen, zodat uit onze systemen en archieven 
ook treffers die lijken op de benaming van de betreffende asielboot, of 
met een andere of eventueel foutieve spelling boven water komen.

Besluit
Wij hebben besloten uw verzoek af te wijzen aangezien er geen 
documenten bij de provincie zijn met de door u gevraagde informatie. 

Toelichting
Zoals telefonisch besproken, is niet de provincie maar de gemeente het 
bevoegd gezag als het gaat om de besluitvorming rond de vestiging van 
de asielboot in Velsen-Noord. Uw verzoek wordt niet doorgezonden 
naar de gemeente omdat zij hebben aangegeven dat (veel) informatie 
aangaande de asielboot reeds openbaar is. 

Wijze van openbaarmaking
Het besluit en uw verzoek worden, in geanonimiseerde vorm, binnen 
enkele dagen na verzending van deze brief gepubliceerd op onze 
website, www.noord-holland.nl/woo.

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

sectormanager Juridische Zaken

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend

Bezwaarclausule
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. 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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