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Uw kenmerk

Bijlagen diversenOnderwerp

Besluit op Wob-verzoek

Geachte 

Op 30 juli 2020 hebben wij uw verzoek om informatie op grond van artikel 3 van de Wet openbaarheid 

van bestuur (hierna: Wob-verzoek) ontvangen. Dit hebben wij in onze brief van 6 augustus 2020 

bevestigd. Daarbij hebben wij aangekondigd uiterlijk 23 september 2020 een besluit te nemen op uw 

verzoek. In deze brief treft u het besluit aan.

Besluit

Wij hebben besloten de gevraagde documenten aan u te verstrekken, voor zover de documenten 

bestaan en bij ons aanwezig zijn.

Motivering

U verzoekt om documenten over geluidsonderzoeken, overtredingen en vermeende overlast en onze 

advisering daarover aan de gemeente met betrekking tot uw bedrijf de Steinsetuin.

Concreet heeft u de volgende vragen gesteld:

1. De ODMH heeft meerdere geluidsonderzoeken bij ons gedaan. Alle waren ruim binnen de 

wettelijke norm. Graag een kopie van uw eerdere bevinden.

2. Heeft de ODMH ooit (2006-2020) een geluidsovertreding bij ons kunnen vaststellen? Graag dan 

deze stukken.

3. Heeft u ooit (2006-2020) naar de gemeente Krimpenerwaard aangegeven dat wij (vermeend) 

overlast zouden kunnen geven of zelf geven? Graag dan deze stukken?

4. Heeft u ooit naar de gemeente Krimpenerwaard aangegeven dat wij vanuit milieutechnisch 

gronden beperkingen opgelegd zouden moeten krijgen maar daar onze bedrijfsactiviteiten te 

mogen voeren? Graag dan deze stukken.

5. Alle correspondentie tussen uw organisatie en de gemeente Krimpenerwaard tussen juli 2019 en 

1 augustus 2020 over ons bedrijf de Steinsetuin, of ons als persoon.

De Wet openbaarheid van bestuur schrijft voor dat een bestuursorgaan de gevraagde informatie in

principe dient te verstrekken tenzij sprake is van uitzonderingsgronden of beperkingen waarom de

informatie niet openbaar gemaakt zou mogen worden. Naar onze mening zijn geen 

uitzonderingsgronden aan de orde. Om die reden kunnen wij de documenten openbaar maken.
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Op de te verstrekken stukken maken wij enkele namen van medewerkers en derden niet inzichtelijk

op basis van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob, omdat wij – na

belangenafweging – vinden dat het belang van het openbaar maken van deze persoonsgegevens niet

opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van deze personen.

Hoewel de Wob strikt genomen niet ziet op het beantwoorden van vragen – enkel het wel of niet 

openbaar maken van documenten - treft u hieronder aan een reactie op de door u gestelde vragen. 

Tevens wordt duidelijk gemaakt welke documenten onder het bereik van uw verzoek vallen:

Ad.1

De rapporten van de geluidsonderzoeken zijn bijgevoegd.

Ad. 2

Wij hebben geen geluidsovertredingen vastgesteld en hebben daar dus ook geen documenten over.

In 2017 is een reguliere milieucontrole uitgevoerd. Er zijn daarbij geen overtredingen vastgesteld. Het 

rapport van deze controle is bijgevoegd.

Ad. 3. en 4. 

Wij hebben voor uw bedrijf in 2016 maatwerkvoorschriften vastgesteld om er voor te zorgen dat u aan 

de  geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit kunt voldoen. Deze voorschriften houden kort gezegd in 

dat u bij het ten gehore brengen van muziekgeluid een geluidsbegrenzer in werking heeft en een 

aantal deuren gesloten houdt. Wanneer u zich aan deze voorschriften houdt, voldoet u naar onze 

mening aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit. Wij hebben niet geadviseerd over andere 

eventueel benodigde beperkingen. Er zijn daar dan ook geen documenten over. Het maatwerkbesluit 

is bijgevoegd. 

Ad. 5

In de periode juli 2019 tot 1 augustus 2020 heeft geen correspondentie plaatsgevonden tussen ons en 

de gemeente over uw bedrijf of over u. Wij hebben geen e-mails of brieven in onze systemen 

gevonden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen. U vindt de contactgegevens en het kenmerk bovenaan 

deze brief. Als u wilt reageren op deze brief vragen wij u dit kenmerk te noemen, zodat wij u sneller 

van dienst kunnen zijn.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

namens dezen,

R.C.E.J. de la Combé,

Afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht Omgevingsdienst Midden-Holland

Dit document is digitaal vastgesteld.

Bijlagen:

 Akoestisch rapport HGI, doc.nr. 2020235228

 Akoestisch onderzoek ODMH, doc.nr. 2016198368

 Maatwerkbesluit, doc.nr. 2016201752

 Controlerapport, doc.nr. 2017159984
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Bent u het niet eens met dit besluit?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie of om uw vragen te stellen. U kunt bellen met 088-

54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt.

Komen we er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan als u belanghebbende 

bent. Dit mag overigens ook direct, zonder eerst te bellen. Een bezwaarschrift kunt u indienen binnen 

zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij het 

indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig. 

Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar College van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard, 

t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 52, 2820 AB Stolwijk. 

U kunt uw bezwaarschrift ook indienen op de website van de gemeente. Dit doet u via 

www.krimpenerwaard.nl/bezwaar-maken. Op deze pagina staat uitgelegd hoe u online uw 

bezwaarschrift indient. U heeft hiervoor wel een DigiD nodig.

Zet in elk geval in uw bezwaarschrift:  

• uw naam, adres en handtekening

• de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt 

• een omschrijving en het kenmerk (nummer) van het besluit waar u bezwaar tegen maakt

• de redenen waarom u bezwaar maakt 

• indien mogelijk het telefoonnummer en e-mailadres waarop u bereikbaar bent

Om u sneller van dienst te kunnen zijn is het handig als u een kopie meestuurt van het besluit waar u 

bezwaar tegen maakt.

Voorlopige voorziening

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing 

op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid 

om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 

(Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken 

over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een 

verzoek om voorlopige voorziening.

Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.


