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AANGETEKEND>

2001 DA HAARLEM

Plaats, datum:

Ons kenmerk:

Betreft:
Uw kenmerk:

Afzender:

Telefoon:

E-mail:

Geacht college,

Cliënte verzoekt u alle bedoelde informatie en documenten waarover u beschikt te

Uw tijdige beslissing ziet cliënte graag tegemoet.

Postbus 75999
1070 AZ Amsterdam
Nederland

KVK 34191068 
btw NL 8120.01.217.B01

Namens cliënte, de Stichting Schapenduinen, doe ik u het volgende verzoek om publieke 
informatie toekomen.

verstekken, waaronder alle correspondentie, gespreksaantekeningen, e-mails, sms- en 
WhatsApp-berichten etc. tot op heden tussen de provincie, ODNZKG, mw. mr. Morreau in 
het bijzonder, BOA's en het Functioneel Parket.

Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam

All services by or on behalf of Lexence N.V. are exclusively governed by the general 
terms and conditions deposited with the trade register in The Netherlands under 
number 34191068. The general terms and conditions contain a limitation of liability 
The general terms and conditions will be sent on request and are to be found on
www.lexence.com. Under exclusion of Sections 404, 407(2) and 409 of Book 7 of the 
Dutch Civil Code, all assignments will be exclusively accepted and performed by 
Lexence N.V. lawyers & civil law notaries Member of Meritas Law Firms Worldwide.

Amsterdam, 28 juli 2022 

/42940/7892514.1

Verzoek Woo

Cliënte wenst graag alle informatie en documenten te ontvangen met betrekking tot de 
uitvoering van graafwerkzaamheden op de locatie Brederodelaan 145 te Bloemendaal 
(Landgoed Caprera) en al hetgeen in de laren 2019 tot en met heden terzake in het kader 
van het toezicht en handhaving door u en andere betrokken overheden heeft 
plaatsgevonden. Het gaat cliënte specifiek over informatie en documenten waarover u, de 
provincie of haar organen dan wel afdelingen, beschikt. Eerder is dergelijk verzoek gericht 
aan de ODNZKG, maar cliënte heeft aanleiding om aan te nemen dat de ODNZKG uitsluitend 
heeft beoordeeld over welke documenten zij fysiek beschikt.

+31 20 5736 736 
info(a)lexence,com
www.lexence.com

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Postbus 3007

Hoogachtend,

, advocaat, partner 

-1-31  | -P31 6  

@lexence.com

Op alle dien^verlening door of namens Lexence N.V. zijn exclusief van toepassing 
de algemene voorwaarden van Lexence N.V.. gedeponeerd bij het handelsregister 
te Amsterdam onder nummer 34191068. De algemene voorwoorden bevatten een 
aonsprokelijkheidsbeperking, worden op verzoek verstrekt en zijn te vinden op 
www.lexence.com. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 
7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW. uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door
Lexence N.V. advocaten & notarissen. Lid van Meritas Law Firms Worldwide.
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De heer 

Postbus 75999

1070 AZ Amsterdam

Betreft: Beantwoording van uw Woo-verzoek

Geachte heer ,

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

 

CZ/JZ/WCD

Telefoonnummer 023 - 514

Woo@noord-holland.nl
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Verzenddatum

Kenmerk

1885049/1897334

Uw kenmerk

/42940/7892514.1

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 29 juli 2022 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet open 
overheid (hierna: Woo) over de graafwerkzaamheden op de locatie 
Brederodelaan 145 te Bloemendaal, ontvangen.  

U vraagt concreet informatie over de uitvoering van graafwerkzaam-
heden op de locatie Brederodelaan 145 te Bloemendaal (landgoed 
Caprera) en al hetgeen in de jaren 2019 tot en met heden ter zake in 
het kader van het toezicht en handhaving door de provincie Noord-
Holland en andere betrokken overheden heeft plaatsgevonden.

Verloop van de procedure
Op 17 augustus 2022 is de ontvangst van uw verzoek schriftelijk 
bevestigd bij brief met kenmerk 1885049/1891936.

Op 25 augustus 2022 is de beslistermijn, schriftelijk met twee weken 
verdaagd tot en met 9 september 2022.

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.

Artikel 4.1, zevende lid, van de Woo bepaalt dat een verzoek om 
informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in 
hoofdstuk 5 van de Woo. Een bestuursorgaan zal het verstrekken van 
de gevraagde informatie achterwege kunnen (dan wel moeten) laten 
wanneer zich een of meer van de in artikel 5.1 en 5.2 van de Woo 
genoemde uitzonderingen en beperkingen voordoen.

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 zowel de DIV-afdeling (documentaire 
informatievoorziening) alsmede diverse collega’s betrokken, die het 
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documentmanagementsysteem en alle relevante mailboxen en schijven 
zorgvuldig hebben doorzocht.

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

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat vergunningverlening, toezicht 
en handhaving uitvoeringstaken zijn van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied.

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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