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Wob-verzoek(Wet openbaarheid van bestuur)

* = 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 (023) 

E-mailadres

 

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.

Noord-Holland. Ik wil graag de documenten en e-mails
ontvangen die betrekking hebben op de totstandkoming
en opgave  van de provinciale wegen in Noord-Holland
, en meer in het bijzonder de N200 zoals die in het
overzicht van provinciale wegen en spoorwegen met
veel verkeer in 2021 ( Richtlijn omgevingslawaai) is
aangeven.  Op de C2 kaart opgesteld door anteagroep
de heer À van der Krabbe GPS specialist wordt de
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N200 met vermelde coördinaten in Bijlage 3, op C2
slechts gedeeltelijk aangegeven. Zo te zien is alleen maar
de Zeeweg. N200 komt echter vanaf afslag
Rotterpolderplein A200 en Halfweg Haarlem binnen.
Dit stuk ontbreekt in de kaart.  Tevens wil ik graag de
documenten en e-mails ontvangen over de
besluitvorming rond de genoemde start x en Y
respectievelijk 97006 , 89259 en eind coördinaten X en
y  respectievelijk 1015969, 89706 van de Provincie
ontvangen.

 

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

Nee



POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Betreft: beantwoording van uw Woo-verzoek   

Geachte heer ,

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

CZ/JZ/WCD

Telefoonnummer: 023 514 

E-mail: woo@noord-holland.nl

Verzenddatum

Kenmerk

1805060/1909125

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 16 maart 2022 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet open 
overheid (hierna: Woo) over de N200 ontvangen. 

U vraagt concreet informatie over, kort samengevat, de totstandkoming 
en opgave van de provinciale wegen in Noord-Holland, in het bijzonder 
de N200, zoals in het overzicht provinciale wegen en spoorwegen met 
veel verkeer in 2021 is aangegeven alsmede documenten en mails over 
de besluitvorming rond aangegeven start- en eindcoördinaten. 

Op 30 maart 2022 hebben wij u via mail laten weten dat wij de 
gevraagde documenten niet hebben aangetroffen in onze systemen. 
Daarnaast stond een gesprek gepland met u en twee ambtenaren van 
de provincie. Er is afgesproken uw verzoek tijdelijk ‘on hold’ te zetten 
tot na het gesprek. 

Op 20 september 2022 heeft u per mail aangegeven dat uw vragen niet 
zijn beantwoord en u uw verzoek wilt handhaven.

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. 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.

  

28 september 2022
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Besluit

Wij hebben besloten uw verzoek af te wijzen aangezien er geen 
document bij de provincie is met de door u gevraagde informatie.
Hieronder zullen wij dit nader toelichten.

Toelichting

Op 15 maart 2022 heeft de Rechtbank Noord-Holland in een door u 
ingesteld beroep uitgesproken dat Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland terecht geen geluidsbelastingkaarten heeft vastgesteld voor het 
gedeelte van de N200 binnen de bebouwde kom van Overveen en 
Haarlem, omdat Gedeputeerde Staten van deze wegdelen geen 
wegbeheerder zijn. Het deel van de N200 waaraan u woont is een 
gemeentelijke weg. 

De begrenzing van de wegen waarvan Gedeputeerde Staten
wegbeheerder zijn volgt uit de wegenlegger en de eigendomssituatie 
volgens het kadaster.

Er heeft over de aanlevering van kaartgegevens aan het Rijk ten behoeve 
van de publicatie in de Staatscourant (2020/60074) ook geen 
besluitvorming plaatsgevonden. Hiervan zijn dus geen documenten. 

Tijdens de rechtszitting is toegezegd dat er nog een nader gesprek met 
u gevoerd zou worden. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 17 mei 
2022. Naar aanleiding van het gesprek is op 1 september 2022 een mail 
aan u gezonden met daarbij een aantal bijlagen. In deze mail zijn u 
(nogmaals) een aantal zaken toegelicht. 

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 
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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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