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Geachte

Op 25 mei 2020 heeft u ons verzocht informatie te openbaren op grond van de Wet

openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).

Verzoek

Uw verzoek heeft betrekking op informatie over maatwerk ten behoeve van een
transformatorstation op het perceel Tussenwijkseweg 2 in Wijk aan Zee.

Concreet heeft u verzocht documenten te ontvangen met betrekking tot:
- Alle communicatie hierover door ODII met bestuurders en/of ambtenaren van de

gemeente Beverwijk en/of Provincie Noord-Holland en/of het Rijk;
- Communicatie over dit onderwerp door ODIJ met TenneT TSO B.V. of specialisten van

andere instanties/bedrijven die in opdracht van TenneT TSO B.V. ten behoeve van dit
project worden ingezet.

Ook heeft u gevraagd kopieën van documenten te openbaren waarnaar in bovenstaande
documenten wordt verwezen.

Procedure

Wij hebben de beslistermijn verdaagd naar 6 juli 2020 en u geïnformeerd dat belanghebbenden
in de gelegenheid zijn gesteld zienswijzen te geven. Door twee belanghebbenden zijn
zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn in de belangenafweging meegenomen. Zie het

onderdeel "Overwegingen" van dit besluit.
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Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Op basis van uw verzoek zijn in totaal 61

documenten aangetroffen, Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als

bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Reeds openbaar

De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten. Bij document nr. 43 hoort een

bijlage (zienswijzen). Deze zijn, samen met bi;voorbeeld document nr. 16 (aanvraag

omgevingsvergunning) en document nr, 49 (Nota van Antwoord) reeds openbaar gemaakt door

Bureau Energieprojecten.

Deze documenten zijn voor een ieder beschikbaar. U kunt deze en andere documenten vinden

op de website van deze dienst en downloaden via:

https : /llguryy,ruA,nlllgnd e rwe rqe!.1_buÍeau:coerg ieprojggtelllbpccde:

orojecten/hoogEpan n i ng/net-o0:ze,qbsl"landse -kusFnoord/fasq-2

Verzoek college van burgemeester en wethouders van Beverwiik

Op 25 mei 2020 heeft u ook een Wob-verzoek gezonden aan het college van burgemeester en

wethouders van Beverwijk,

De gemeente heeft onderzocht of zij beschikt over andere documenten dan die door ons worden

geopenbaard. Dit is niet het geval. Om procedures te stroomlijnen, heeft de gemeente het

algemeen bestuur verzocht ook namens het college van burgemeester en wethouders een

besluit op het aan het college gerichte Wob-verzoek te nemen.

Besluit

1. Wij hebben besloten aan uw verzoektegemoette komen en de informatie waarom u

verzocht openbaar te maken, Deze informatie is opgenomen in bijgevoegde

inventa rislijst.

2. Wij hebben besloten het openbaar maken van informatie over project- en bouwkosten in

documentnr. 16 (aanvraag omgevingsvergunning) te weigeren.

Overwegingen en zienswijzen

Wij hebben uw verzoek getoetst aan de artikelen 10 en 11 van de Wet openbaarheid van

bestuur en geoordeeld dat de in deze artikelen benoemde uitzonderingsgronden niet van

toepassing zijn.

Op 10 juli 2020 en 14 juli 2O2O hebben wij twee zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn

ingediend binnen de daartoe gestelde termijn. Uitgestelde openbaarmaking zal plaatsvinden.

Zienswijze nr. 7

Er is geen bezwaar tegen het verstrekken van de documenten,

1. In enkele documenten (documenten nr. 35 en 39) zijn nog persoonsgegevens (namen)

genoemd. Verzocht is deze te verwijderen.
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Reactie

1.

2.

De documenten bevatten concepten van omgevingsvergunningen en het concept Nota

van Antwoord. Het is niet gebruikelijk deze te openbaren.

Tevens worden meer stukken verstuurd dan om gevraagd is.

Wij hebben de namen/persoonsgegevens verwijderd.
Met deze belanghebbende zijn wij van mening dat het niet gebruikelijk is concepten van

omgevi ngsvergu n n i n gen en concept-i nspraa kra pporta ges te openbaren,
Belanghebbende heeft geen bezwaar tegen openbaarmaking. We hebben besloten tot
openbaarmaking in verband met het algemeen belang van openbaarheid van informatie
en om de voorbereiding van het bestuurlijke afwegingsproces te kunnen tonen met het
oog op een goede en democratische bestuursvoering,
Het is juist dat enkele documenten die wij openbaar maken niet direct verband houden
met maatwerk. Het gaat dan om de documenten die betrekking hebben op

asbestonderzoek, bodemonderzoeken/landschappelijke inpassing. Deze documenten
maken wij actief openbaar, mede omdat is gevraagd kopieën van documenten te
openbaren waarnaar in documenten wordt verwezen. Ook bij deze afweging hebben wij
het algemeen belang van openbaarheid betrokken.

Zienswijze nr. 2
1, In enkele documenten (documenten nr, 34, 35 en 36) zijn nog persoonsgegevens

(namen) genoemd. Verzocht is deze te verwijderen.
2, Een ander verzoek betreft de verwijdering van project- en bouwkosten in documentnr.

16 (aanvraag omgevingsvergunning) teneinde bijvoorbeeld leveranciers van

belanghebbende in aanbestedingsprocedures niet onevenredig te bevoordelen of te
benadelen,

3. Een aantal documenten valt buiten het verzoek en is reeds openbaar. Dit is o.a.

document nr. 9 (oriènterend funderingsadvies), documentnr. 18 (asbestonderzoek) en

document nr. 30 (landschapsplan). Belanghebbende heeft overigens geen bezwaar

tegen nogmaals openbaarmaking.
Reactie

1. Wij hebben de namen/persoonsgegevens verwijderd.
2. Conform artikel 10 tweede lid onder g van de Wob blijft het verstrekken van informatie

achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het voorkomen van

onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. Documentnr. 16 (aanvraag

omgevingsvergunning) is reeds openbaar gemaakt door Bureau Energieprojecten,

behoudens de project- en bouwkosten. Zie boven. Blijkens jurisprudentíe is het in
voorkomende gevallen mogelijk het overleggen van informatie te weigeren indien niet
onaannemelijk is dat biedingen bij aanbestedingen worden afgestemd op deze
gegevens. Zie ECLI : NL: RVS : 2005: A59247.
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Gelet op dit belang hebben wij besloten de zienswijze te honoreren en openbaarmaking

van project- en bouwkosten in documentnr. 16 (aanvraag omgevingsvergunning) te

weigeren.

3, Het is juist dat enkele documenten die wij openbaar maken niet direct verband houden

met maatwerk. Zie hiervoor onze reactie op zienswijze nr. I onder 3.

De informatie die wij naar aanleiding van de zienswijzen nr. 1 en 2 hebben verwijderd, zijn

zwart gemarkeerd weergegeven.

U itg e stel d e o pen ba a rm a ki n g

Aangezien naar verwachting belanghebbenden bezwaar hebben tegen de openbaarmaking van

de informatie (zie het onderdeel "Overwegingen" van deze beschikking) vindt de feitelijke

openbaarmaking van de documenten niet eerder plaats, dan twee weken na dagtekening van

deze beschikking, conform artikel 6, vijfde lid, van de Wob. Op deze wijze wordt aan deze

belanghebbenden de mogelijkheid geboden om te proberen de openbaarmaking tegen te

houden. Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij het Algemeen bestuur van

Omgevingsdienst Ilmond en door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van

voorlopige voorziening, het onderhavige besluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen

twee weken na dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift is ingediend en een verzoek om

voorlopige voorziening is gedaan, wordt de uitspraak van de voorzieningenrechter afgewacht,

voordat tot daadwerkel ijke openbaarmaki ng wordt overg egaan.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit zenden wij aan belanghebbenden. Ook maken wij dit besluit met de

bijlagen openbaar op onze website.

Indien u vragen heeft, u contact opnemen met Ik vertrouw erop u

hiermee voldoende te n geïnformeerd

Namens het a evingsd

Namens Beverwijk,

d i recteu r
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Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een

bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat
ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden
gericht aan: Het Algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH

Beverwijk

Om de werking van dit besluit te schorsen, kan in spoedeisende gevallen een voorlopige
voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland,
Sector bestuursrecht, Postbus 1621, 20038R Haarlem. Voor de behandeling van dit verzoek zijn
g riffierechten verschu ldigd.

Iimond
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BiJlage: inventarislijst besluít Wob-verzoek 25 mei 2020

Document Onderwerp Geadresseerden
(exclusief c.c.f

1 Emailbericht 3 juli 2019 Arcadis Concept verslag
overleg

Tennet, ODNZKG en ODIJ

2 Emailbericht 22 augustus 2019 Arcadis Concept aanvraag

omgevingsvergunning
Gemeente en ODIJ

3 Emailbericht 22 augustus 2019 Tennet Concept aanvraag

omgevíngsvergunning
Gemeente en ODIJ

4 Emailbericht 23 augustus 2019 ODIJ Concept aanvraag
omgevingsvergunning

Tennet

5 Emailbericht 27 augustus 20L9
gemeente

Concept aanvraag
omgevingsvergunning

Tennet

6 Emailbericht 27 augustus 2019 Arcadis lnput zonetoets ODNZKG

7 Emailbericht 4 september 2019 ODU

en bodemonderzoek Arcadis,

verkennend bodemonderzoek Antea
en toelichting op aanvraag Arcadis

Toetsen
bodemonderzoek

ODU

8 Emailbericht 4 september 2019
Tennet

Funderingsadvies Gemeente

9 Oriënterend funderingsadvies 2

september 2019 Wiertsema &
Partners

10 Emailbericht 5 september 2019 en

verslag vooroverleg Arcad is

Verslag vooroverleg Gemeente, ODIJ en

Tennet
11 Emailbericht L0 september 2019 ODIJ Beoordeling

bodemrapport
Arcadis

12 Emailbericht 11 september 2019 ODIJ Vragen
bodemonderzoek

Tennet

13 Emailbericht lL september 2019
Arcadis

Vragen
bodemonderzoek

ODU

L4 Emailbericht lL september 2019 ODIJ Vragen
bodemonderzoek

ODIJ

15 Emailbericht 11 september 2019 ODIJ Vragen
bodemonderzoek

oDil

Gemeente en ODIJ16 Emailberichten 12 en 16 september
2019 Arcadis en aanvraag 4536859

Aanvraag
omgevingsvergunning

77 Emailbericht 16 september 2O79

Tennet
New Package ODU

18 Emaílbericht 16 september 2019
Tennet en asbestonderzoek Antea

Asbestonderzoek ODU

L9 Emailbericht 18 september 2019 en

adviesmemo ODIJ

Adviesmemo
bodemonderzoeken

ODU

20 Emailbericht 23 september 2019 ODIJ

en akoestisch onderzoek Arcadis
Zonetoets ODNZKG

2I Emailbericht 23 september 2OL9

ODNZKG

Zonetoets

Zonetoets

ODIJ

22 Emailbericht 23 september 2Ot9
Tennet

ODNZKG en ODIJ



23 Emailbericht 16 oktober 2019
ODNZKG

Contouren vergund en
toekomstig

ODIJ

24 Emailbericht L6 oktober 2019 ODIJ en
omgevingsvergunning

Nieuwe vergunning Gemeente

25 Emailbericht 17 oktober 2019 en

ontwerp omgevíngsvergunning
gemeente

tNT-19-s2034 Gemeente en ODIJ

26 Emailbericht 17 oktober 2019 ODIJ Tennet Gemeente
27 Emailbericht 17 oktober 2019 ODIJ en

ontwerp omgevingsvergunning
Tennet Gemeente

28 Emailbericht 17 oktober 2019
gemeente en ontwerp
omgevingsvergunning

Herinnering concept
omgevÍngsvergun ning

RVO en Tennet

29 Emailbericht 1.8 oktober 2019 RVO Herinnering concept
omgevingsvergunning

Gemeente en Tennet

30 Emailbericht 21 oktober 2019
gemeente en landschaps- en

compensatieplan en gespreksnotitie

Herinnering concept
omgevingsvergunning

RVO en Tennet

31 Emaílbericht 21 oktober 2019 RVO Reactie concept
omgevingsvergunning

Gemeente en Tennet

32 Emailbericht 21 oktober 2019 ODU Reactie concept
omgevingsvergunning

RVO

33 Emailbericht 21 oktober 2019 RVO Reactie concept
omgevingsvergunning

oDU

34 Emailbericht 21 oktober 2019 Tennet
en ontwerp omgevingsvergunning

Herinnering concept
omgevingsvergunning

Gemeente en RVO

35 Emailbericht 22 oktober 2019
gemeente en ontwerp
omgevingsvergunning

Herinneríng concept
omgevingsvergunning

ODU

36 Emailbericht 23 oktober 2019
gemeente

Herinnering concept
omgevingsvergunning

oDil

37 Emailbericht 23 oktober 2019
gemeente en voorschriften
omgevingsvergu nning, ontwerp-
omgevingsvergunning e n

brandweeradvies

Reactie concept
omgevingsvergunning

RVO en Tennet

38 Emailbericht l.L december 2019 RVO

en zienswijzen
Grondwal
la nd scha ppelijke

inpassing

Gemeente en ODIJ

39 Emailbericht L1 december 2019 RVO Grondwal
la ndscha ppelijke

inpassing

Gemeente

40 Emailbericht 11 december 2019
gemeente

Grondwal
la ndscha ppelijke

inpassing

Gemeente en ODIJ

4t Emailbericht lL december 2019 ODIJ Grondwal
landschappelijke
inpassing

Gemeente

42 Grondwal
landschappelijke
in passing

RVOEmailbericht L2 december 2019
gemeente



43 Emailbericht 12 december 2019 RVO

en zienswijzen
Grondwal
landschappelijke
inpassing

Gemeente

44 Emailbericht t6 december 2019 RVO

en spoorboekje en standaardteksten
Spoorboekje en

sta ndaa rdteksten
Gemeente, ODIJ, ProRail

en HHNK

45 Emailbericht 17 december 2020 RVO Zienswijzen 6 t/m 8 ODIJ

46 Emailbericht 19 december 2019 RVO

en termijnbrief
Term ijnbrief definitieve
vergunning

Gemeente

47 Emailbericht 27 december 2019 RVO

en nota van antwoord zienswijzen
concept

Nota van antwoord
zienswijzen concept

Gemeente en ODIJ

48 Emailbericht 7 ianuari 2020 gemeente Vooroverleg Tennet Gemeente en ODIJ

49 Emailbericht 9 januari 2020 ministerie
EZK en nota van antwoord zienswijzen
definitief

Nota van antwoord
zienswijzen

Gemeente

50 Emailbericht 9 januari 2020 ODIJ en
gewijzigde omgevingsvergunning

Gewijzigde
omgevingsvergunning

Gemeente

51 Emailbericht 15 januari 2020
gemeente en gewijzigde

omgevingsvergunning

rNT-20-53790 oDil

s2 Emailbericht 1.5 januari 2020
gemeente

INT-20-53790

Omgevingsvergunning

ODU

53 Emailbericht 15 januari 2020
gemeente en gewíjzigde

omgevingsvergunning

RVO en Tennet

54 Emailbericht 15 januari 2020 RVO Omgevingsvergu nníng Gemeente

55 Emailbericht 15 januari 2020
ministerie EZK en nota van antwoord
zienswijzen

Definitieve nota van
antwoord

Gemeente

56 Emailbericht 15 januari 2020 Tennet
en gewijzigde

omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning Gemeente en RVO

57 Emailbericht 15 januari 2020 Tennet
en collegevoorstel en collegebesluit

Omgevingsvergunning Gemeente en RVO

58 Emailbericht 17 januari 2020 ODU Vraag akoestisch
onderzoek

Tennet

59 Emailbericht 20 januari 2020 Tennet Vraag akoestisch
onderzoek

ODIJ

60 Emailbericht 28 januari 2020 Tennet Vraag akoestisch
onderzoek

ODIJ

61 Brief Redactie Dagblad Kennemerland Wob-verzoek
maatwerk ODIJ

ODIJ
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Geachte

Op 25 mei 2020 heeft u ons verzocht informatie te openbaren op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Op 25 mei 2020 heeft u ook een Wob-verzoek
gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk.

Verzoek

Uw verzoek heeft betrekking op informatie over maatwerk ten behoeve van een

transformatorstation op het perceel Tussenwijkseweg 2 in Wijk aan Zee.

Concreet heeft u verzocht documenten te ontvangen met betrekking tot:
- Alle communicatie hierover door ODIJ met bestuurders enlof ambtenaren van de

gemeente Beverwijk en/of Provincie Noord-Holland en/of het Rijk;
- Communicatie over dit onderwerp door ODIJ met TenneT TSO B.V. of specialisten van

andere instanties/bedrijven die in opdracht van TenneT TSO B.V. ten behoeve van dit
project worden ingezet,

Ook heeft u gevraagd kopieën van documenten te openbaren waarnaar in bovenstaande

documenten wordt verwezen.

Op 23 juli 2020 hebben wij besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie
waarom u verzocht openbaar te maken. Ook hebben wij besloten het openbaar maken van
informatie over project- en bouwkosten in documentnr. 16 (aanvraag omgevingsvergunning) te
weigeren.

Bijgevoegd sturen wij u deze documenten met bijbehorende inventarislijst. Deze documenten
worden u toegezonden met We Transfer en worden eveneens actief openbaar gemaakt op onze

we b s i t e : wyrul.qqr_ g ev i n Eld i e n st - i j m_q[d= n !

BEzoEKAoRES Stationsplein 48b . Beverwiik
PosTAoREs Posrbus 325 . 1940 AH Beverwijk

í ozst-zat eat
F 0251-263 888

verzenddatum
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Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

mens het algemeen bestuur Omgevingsdienst IJmond en

lege van burgemeester en wethouders van Beverwijk
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