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Geachte  en , 
 
Op 8 maart jl. heeft u een verzoek als bedoeld in artikel 3 van de Wet openbaarheid 
van bestuur ingediend (Wob). Hierbij geeft u aan dat u voor het 
actualiteitenprogramma EenVandaag onderzoek doet naar de rol van het toezicht op 
Tata Steel/Corus/Hoogovens door omliggende gemeentebesturen, provincie en 
Omgevings en Milieudiensten. U verzoekt om openbaarmaking van alle documenten 
inzake het wettelijk adviseurschap van de Omgevingsdienst IJmond (eerder 
Milieudienst Ijmond) bij alle vergunningsverlening en andere zaken rond Tata Steel, 
Corus en Hoogovens van de afgelopen 22 jaar.  
 
Doorzending Wob-verzoek 
Per brief verzonden op 17 maart 2022 hebben wij u medegedeeld dat wij uw verzoek 
hebben doorgezonden aan de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied (ODNZKG). 
Hiertoe overwogen wij dat de Provincie het bevoegd gezag is ten aanzien van het 
houden van toezicht op Tata Steel en dit gemandateerd is aan ODNZKG. De 
wettelijke adviezen worden door de Omgevingsdienst Ijmond (ODIJ) dan ook aan 
ODNZKG gezonden.  
 
ODNZKG is van mening dat het Wob-verzoek ten onrechte is doorgestuurd. Ten 
aanzien van de ontstane discussie bent u op de hoogte gehouden. Uiteindelijk heeft 
de ODNZKG per e-mail van 11 april jl. laten weten het Wob-verzoek niet te 
behandelen en daarmee in feite retour te sturen aan de gemeente. Hiervan bent u in 
kennis gesteld.  
 
Wob wordt Woo 
Per 1 mei jl. is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt 
de voormalige Wob. In de Woo is geen overgangsrecht opgenomen, zodat het door 
u ingediende Wob verzoek automatisch op grond van de Woo afgehandeld wordt. In 
dit besluit wordt derhalve verder enkel nog gesproken over de Woo. 
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Beoordeling van uw verzoek 
Op grond van artikel 4.1, eerste lid, van de Woo kan een ieder een verzoek om 
publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of onder verantwoordelijkheid van 
dat bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Ingevolge artikel 4.1, 
zevende lid, van de Woo wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Woo. 
 
Wij hebben geïnventariseerd of wij documenten als door u verzocht onder ons 
hebben. Hierbij zijn diverse adviezen die op grond van het wettelijk adviseurschap 
zijn uitgebracht aangetroffen. In de aangetroffen documenten zijn gegevens met 
betrekking tot personen geanonimiseerd. Dit gebeurd op grond van de eerbiediging 
van de persoonlijke levenssfeer, artikel 5.1, lid 2, aanhef en onder e, van de Woo. 
Voor het overige hebben wij geen redenen aanwezig geacht om niet tot 
openbaarmaking over te gaan.  
 
Wanneer wij tot openbaarmaking van informatie op grond van de Woo overgaan, 
dan dient de openbaarmaking op zodanige wijze te geschieden dat zowel u als de 
belangstellende burger zoveel mogelijk wordt bereikt op een algemeen toegankelijke 
wijze, aldus artikel 2.4, lid 3, van de Woo. Dit betekent dat wij de documenten niet 
meer openbaar maken door toezending, maar door plaatsing op de gemeentelijke 
website. De documenten zijn op de gemeentelijke website te raadplegen via: 
www.beverwijk.nl/woo-verzoek-overzicht.  
 
Besluit 
Gelet op vorenstaande overwegingen hebben wij besloten de documenten die onder 
de reikwijdte van uw verzoek vallen te openbaren overeenkomstig hetgeen wij 
hebben overwogen onder beoordeling van uw verzoek.  
 
Wij gaan ervan uit uw verzoek hiermee voldoende te hebben behandeld. Mocht u 
van mening zijn dat dit niet het geval is, dan verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk 
na verzending van dit besluit aan de behandelend ambtenaar mede te delen. 
 
Mocht u het niet eens zijn met dit besluit op uw verzoek, dan kunt u hiertegen binnen 
zes weken na verzending bezwaar aantekenen. Hoe u dit doet kunt u in bijgevoegde 
rechtsmiddelenclausule lezen. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
namens hen, 
de gemeentesecretaris, 
 
 
 
drs. E.R. Loenen 
 
Bijlage:  

1. bezwaarschriftenclausule 
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Niet eens met het besluit 
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een brief schrijven. Zo’n brief heet 
een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken naar de gemeente 
sturen, gerekend vanaf één dag nadat het besluit is verstuurd of overhandigd. U richt 
het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Beverwijk, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. U kunt alleen een 
bezwaarschrift schrijven als het besluit gevolgen voor u heeft.  
 
Wat schrijft u in ieder geval in het bezwaarschrift? 
 Uw naam 
 Uw adres 
 De datum  
 Uw handtekening 
 Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
 Een uitleg waarom u bezwaar maakt. 
 
Voorlopige voorziening aanvragen 
Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit meteen 
grote gevolgen voor u heeft? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een 
voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter kan dan beslissen dat het besluit 
nog niet mag ingaan. Dit mag alleen als u al bezwaar hebt gemaakt. Wilt u een 
voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief naar de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Zo’n brief heet een 
verzoekschrift.  
 
Wat schrijft u in ieder geval in het verzoekschrift? 
 Uw naam 
 Uw adres 
 De datum  
 Uw handtekening 
 Een uitleg waarom u verzoekt om een voorlopige voorziening 
 Bij het verzoekschrift moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen. 
 
Het aanvragen van een voorlopige voorziening is niet gratis. U moet griffierecht 
betalen. Wilt u hier meer over weten? De griffier van de rechtbank kan u meer 
informatie geven. 
 
 




