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Berkhout, 14 juli 2022

Betieft: verzoek om toezending documenten in het kader van de Woo

Geacht College,

»s!

motié^

Graag ontvangen wij - op grond van aiTikel 4.1 van de Wet Open Overheid - een kopie van alle documenten die betrekking 
hebben op het bovengenoemde verzoek van B&W van Koggenland aan de provincie, inclusief de ambtelijke en bestuurlijke 
afhandeling van dit verzoek door de provincie.

Onder ‘documenten’ worden alle vormen van papieren en digitale teksten verstaan, waaronder bijvoorbeeld emailberichten, 
gespreksverslagen, memo’s, brieven, notities, etc., die intern en/of extern gewisseld zijn met welke betrokken partij of 
overlegpartner dan ook.

Hoogachtend, .
namens de Stichting Bmdioyt-i

Wij vertrouwen erop dat u ons de gevraagde documenten, confoim artikel 4.4 van de Woo, zo spoedig mogelijk zult toesturen. 
Bij voorbaat vriendelijk dank.

Op 28 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Koggenland een motie aangenomen waaiin het college van B&W wordt 
verzocht ‘een garantieverklaring te verkrijgen van de provincie waarin de provincie bevestigt geen bedrijventenein te realiseren 
op haar gronden aan de Jaagweg’ (zie bijlage).

Aan het College van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Noord-Holland
Postbus 123
2000 MD HAARLEM
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OD Garantieverklaring “Geen bedrijventerrein op gronden aan de Jaagweg” d.d. 28-2-2022

Stichting Su Belangengroep

Berkhout is Bóós
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Onderwerp: Motie(s) Vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Koggenland, in de vergadering bijeen op 28 februari 2022,

Constaterende dat:

Overwegende dat:

Verzoekt het college:

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door:

B. Krijnen (VVD)

R. Klok (GBK)

MOTIE VAOD Garantieverklaring "Geen bedrijventerrein op gronden aan de 
Jaagweg"

• De provincie heeft opgetekend nooit meer een bedrijventerrein te gaan realiseren aan de 
Jaagweg in Koggenland;

• De vraag naar beschikbare grond voor grootschalige bedrijventerreinen in Noord-Holland 
noord groot is;

1. Een garantieverklaring te verkrijgen van de provincie waarin de provincie bevestigt geen 
bedrijventerrein te realiseren op haar gronden aan de jaagweg.

2. De raad hieromtrent een terugkoppeling te geven, uiterlijk tijdens de
gemeenteraadsvergadering van 25 april 2022.
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• De bestemming van de jaagweg op dit moment nog altijd de bestemming bedrijventerrein 
heeft;

• De huidige bestemming de indruk wekt dat de komst van een grootschalig bedrijventerrein 
mogelijk is en dat dit indruist tegen hetgeen is besloten;

• Met een garantieverklaring van de provincie tegen de komst van een bedrijventerrein kracht 
wordt gegeven aan de toenmalige uitspraak van de provincie, geen bedrijventerrein aan de 
jaagweg;

• Koggenland geen behoefte heeft aan een grootschalig bedrijventerrein;
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Betreft: beantwoording van uw Woo-verzoek   

Geachte mevrouw 

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

CZ/JZ/WCD

Telefoonnummer +3123514

woo@noord-holland.nl

Verzenddatum

Kenmerk

1872634/1890252

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 18 juli 2022 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet open 
overheid (hierna: Woo) over het verkrijgen van een garantieverklaring 
t.b.v. Jaagweg ontvangen. 

U vraagt concreet informatie over de ambtelijke en bestuurlijke afhan-
deling van de aangenomen motie waarin het college van burgemeester 
en wethouders van gemeente Koggenland wordt verzocht een 
garantieverklaring te verkrijgen van de provincie waarin de provincie 
bevestigt geen bedrijventerrein te realiseren op haar gronden aan de 
Jaagweg.

Verloop van de procedure

Op 22 juli 2022 is de ontvangst van uw verzoek schriftelijk bevestigd 
bij brief met kenmerk 1872634/1876481.

Op 10 augustus 2022 is per e-mail aan u medegedeeld dat de beslis-
termijn is opgeschort vanwege het vragen van zienswijzen aan een
derde belanghebbende. Derde belanghebbende heeft hiervoor twee 
weken de tijd gekregen. Wij hebben de zienswijzen eerder ontvangen,
namelijk op 18 augustus jl. De uiterlijke beslistermijn is daarmee 23
augustus 2022 geworden.

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.

  

25 augustus 2022



Pagina 2 van 3

1872634/1890252

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. Hierbij is er alles aan gedaan om tot een 
zo volledige mogelijke zoekslag te komen. 

Op basis van uw verzoek zijn in totaal zes documenten aangetroffen. 
Deze documenten zijn opgenomen in een inventarisatielijst, die als 
bijlage bij dit besluit is gevoegd. 

Een specifieke garantieverklaring zoals door u genoemd, is niet 
aanwezig. In het Regionaal Convenant werklocaties Westfriesland is wel 
opgenomen dat de Jaagweg niet zal worden ontwikkeld als bedrijven-
terrein. Dit recent ondertekend convenant zal zeer binnenkort gepubli-
ceerd worden op de website van de provincie.

Besluit

Wij hebben besloten grotendeels aan uw verzoek tegemoet te komen en 
de informatie waarom u verzocht opgenomen in de documenten 1 t/m 
6 grotendeels openbaar te maken.

Bijgevoegde inventarisatielijst biedt een overzicht van alle documenten
die binnen de reikwijdte van uw verzoek vallen. Wij hebben alle op deze 
lijst vermelde documenten getoetst aan de Woo en daarbij aangegeven 
welke documenten al dan niet geheel of gedeeltelijk openbaar worden 
gemaakt. Hieronder zullen wij dat nader toelichten.

Overwegingen

De documenten die wij openbaar maken, bevatten persoonsgegevens. 
Deze gegevens hebben wij onleesbaar gemaakt.

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo 
blijft verstrekking van informatie namelijk achterwege wanneer het 
belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 
personen zwaarwegender is dan het belang van informatieverstrekking. 
Een dergelijk belang is aan de orde wanneer documenten gegevens
zoals namen, maar ook meer indirecte gegevens bevatten waarmee de 
identiteit van de betrokken personen achterhaald kan worden.

In de documenten zijn namen en andere persoonsgegevens (zoals 
handtekeningen, e-mailadressen en telefoonnummers) aangetroffen. 
Openbaarmaking hiervan dient geen redelijk doel en de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen weegt in dit 
verband zwaarder. Dit is anders als het personen betreft die naar de 
aard van hun functie in de openbaarheid treden of indien sprake is van 
een anderszins publiek persoon.
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Wijze van openbaarmaking

Het besluit (inclusief inventarisatielijst) en uw verzoek worden in 
geanonimiseerde vorm, samen met de documenten die met dit besluit 
voor een ieder (gedeeltelijk) openbaar worden, 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 adviescommis-
sie, 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.



Inventarislijst behorende bij Woo-dossier: Garantieverklaring gronden Jaagweg Kenmerk: 1872634

Document Afzender Ontvanger Woo-grond

1 Motie vreemd vanavond op agenda raad 28-2-2022 gem Koggenland PNH Gedeeltelijk openbaar Persoonlijke levenssfeer 
(artikel 5.1, tweede lid, 
aanhef en onder e, van 
de Woo)

2 Motie VAOD Garantieverklaring Geen 
bedrijventerrein op gronden aan de Jaagweg 
(bijlage bij 1)

28-2-2022 nvt nvt Geheel openbaar

3 FW_ Motie vreemd vanavond op agenda raad 
(géén bedrijventerrein aan Jaagweg)

1-3-2022 PNH PNH Gedeeltelijk openbaar Persoonlijke levenssfeer 
(artikel 5.1, tweede lid, 
aanhef en onder e, van 
de Woo)

4 Koggenland, DistriPort en het nieuwe 
convenant werklocaties Westfriesland

2-3-2022 PNH diverse Gedeeltelijk openbaar Persoonlijke levenssfeer 
(artikel 5.1, tweede lid, 
aanhef en onder e, van 
de Woo)

5 TK 2-3-2022 PNH PNH Gedeeltelijk openbaar Persoonlijke levenssfeer 
(artikel 5.1, tweede lid, 
aanhef en onder e, van 
de Woo)

6 Overleg Jaagweg 2-5-2022 gem Koggenland PNH Gedeeltelijk openbaar Persoonlijke levenssfeer 
(artikel 5.1, tweede lid, 
aanhef en onder e, van 
de Woo)

DatumNr. Beoordeling
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