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Geachte

Op 23 december 2019 heeft u ons verzocht informatie te openbaren op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).

Verzoek

Met dit e-mailbericht verzoekt u informatie over geluidrapportages ten behoeve van een TenneT
hoogspanningsstation openbaar te maken.
Concreet heeft u verzocht de gehanteerde geluidsberekeningen en geluidsmodellen
onderliggend aan het geluidsrapport gemaakt door de zonebeheerder Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied te overleggen. Ook heeft u verzocht alle communicatie hieromtrent
tussen Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en/of Tata Steel in
deze te openbaren.

Procedure

Wij hebben de beslistermijn verdaagd naar 3 februari 2020 en u geïnformeerd dat
belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld zienswijzen te geven. Door één
belanghebbende zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen van de derde belanghebbende zijn
in de belangenafweging meegenomen. Zie het onderdeel "Overwegingen" van dit besluit.
Ook hebben wij u gemeld dat een deel van uw verzoek documenten betreft die gedeeltelijk bij
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied berusten. Wij hebben daarom uw Wob-verzoek voor dit
onderdeel ter verdere behandeling aan deze omgevingsdienst doorgezonden.

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Op basis van uw verzoek zijn in totaal 14
documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als
bijlage bij dit besluit is gevoegd.
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De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten. De documenten met de

nummers L,3, 4,5 en 7 zijn reeds openbaar gemaakt door Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied met het besluit van 20 juni 2019 (kenmerk: 13808211).

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

documenten vinden op de website van deze dienst. U kunt deze gegevens downloaden via:

h$os : /l.nnozard lgket.od nzkg. nllmozardldqlumgnVdoE-nrl 1 38 58720,, 1

o/o2 OTe n net?o 20 o g an-oni migeerd 9ó2&gd

Besluit

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

openbaar te maken. Deze informatie is opgenomen in bijgevoegde inventarislijst.

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 31januari2020 hebben wij een zienswijze ontvangen. Deze zienswijze is ingediend buiten

de daartoe gestelde termijn. Desalniettemin gaan wij hierop in. Uitgestelde openbaarmaking zal

plaatsvinden.

Bezwaren zijn geuit correspondentie te openbaren betrekking hebbend op Tulip Oil en meer in

het bijzonder de bijlagen 5, 8, 9 en 10. Betanghebbende merkt hierbij o.a. op dat het om

gevoelige bedrijfsgegevens gaat die bovendien buiten het bereik van de in het Wob-verzoek

gevraagde informatie liggen en waarbij voorts wordt uitgegaan van onjuiste veronderstellingen

inzake een reeds verleende omgevingsvergunning dan wel intrekken van deze

omgevingsvergunning. Belanghebbende betwist dat de te openbare informatie betrekking heeft

op de gehanteerde geluidsberekening en modellen onderliggend aan een geluidsrapportage. Het

gegeven dat onjuistheden zijn rechtgezet in een voorfase dient volgens belanghebbende geen

belang.

Zoals hierboven is aangegeven, is een deel van de betrokken correspondentie reeds openbaar.

Hierop is de Wob niet van toepassing. Dit betreft document nr. 5'

Wij hebben de te openbaren rntormatte en deze zlênswuzê mëdè gêtoetst aan de volgetrde

jurisprudentie: ECLI:NL:RVS:2017:3497 (ABRvS 20 december 2Ot7), zaaknummer

201608427/ 1/A3). Hieruit kan worden opgemaakt dat aan een beraad het interne karakter

ontvalt indien daarbij een externe is betrokken die een eigen belang behartigt dat als zodanig

bij het beraad een rol speelt. Document nr, 8 en nr. 10 betreffen correspondentie tussen

ODNZKG en een externe belanghebbende. Deze informatie is door ODNZKG o,a. aan ODIJ

feitelijk gedeeld. Document nr. 9 betreft correspondentie tussen ODNZKG en ODIJ inzake het

zonemodel van Industrieterrein IJmond.
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Wij zijn van oordeel dat alle te openbaren documenten geen bedrijfsgevoelige informatie
bevatten. Uit de documenten kan het proces worden afgeleid voorafgaand aan de
omgevingsvergunningverlening en documenten die reeds openbaar zijn. Deze documenten
geven inzicht in de communicatie omtrent geluidberekeningen en geluidsmodellen onderliggend
aan het openbare geluidsrapport dat aan de omgevingsvergunning ten grondslag heeft gelegen.

U itgestel de o pen baa rma ki ng

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 IJmond en door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van
voorlopige voorzÍening, 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 openbaa rma king wordt overgegaan.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit zenden wij aan belanghebbenden.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ik vertrouw erop u

Hoogachtend,

namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond,

L.

d
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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 ondeÉekend 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 Rechtbank Noord-Holland,

Sector bestuursrecht, Postbus L62L,2003 BR HAARLEM. Voor de behandeling van dit verzoek

zijn griffierechten verschuldigd.



ffi odijmond

Biilaoe/inventarisliiÊt beschikkino 3 februari 2O2O

Document Onderwerp Geadresseerden (exclusief c,c.)
1 Email berichten 23

juli 2018 en 18 juli
2018

Modelverfijning ; beoordeling

woningen en actiepunten

ODNZKG/ODlJfl-ennet

2 Emailbericht 25 juli
2018 en 23 juli

2018

Beoordeling woningen O DNZKGfl-ennet/g emeente

Beverwijk

3 Emailberichten 25
juli 2018 en 18 juli
2018 en notitie

zoneadvies 25 juli

2018

Zoneadvies O D N Z KG/O DI J/Te n net/Arca d isl-ata
Steel/Gemeente Beverwijk

4. Emailbericht 1

augustus 2018
Rectificatie zoneadvies OD NZKG/ODIJfi en net/Arcadisfl-ata

Steel/Gemeente Beverwijk
5 Emailbericht 17

september 2018

Vergunbaarheid aanvraag

Tulip Oil

ODNZKGfiennet

6 Emailberichten 23

september 2018

Akoestisch rekenmodel en

rapport
ODNZKG/ODI]

7 Emailberichten 1

oktober 2018
Akoestisch rekenmodel en

verzoek zoneadvies

ODNZKG/ODIJ

8 Emailbericht 1

oktober 2018

Intrekken aanvraag Tulip Oil ODNZKGfiennet

I Emailbericht 2
oktober 2018

Intrekken aanvraag Tulip Oil ODNZKG/ODIJ

10 Emailbericht 4

oktober 2018

Intrekken aanvraag Tulip Oil ODNZKG/ODIJ

11 Emailbericht en

geluidzonéadvies 5
oktober 2018

Zoneadvies ODNZKG/ODIJ

t2. Emailbericht 16

oktober 2019

Contourberekening ODNZKG/ODIJ

13 Emailberichten 18

december 2Ot8, 14

december 20L8, L2

december 2018 en

11 december 2018

Berekeningen ODNZKG/ODIJ

L4. Emailbericht 23

december 2019
Wob-verzoek ODIJ


