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E-mail Stichting Werkgroep DMH: ontvangst van 657
toezicht/ handhavingrapporten
Geachte heer Janssen, Provincie Zuid Holland
Op 18 mei 2011 verzochten wij om inzage in de 657 toezicht en handhavingrapporten van de Derde
Merwedehaven. Uw college heeft dit geweigert. Na een bezoek van ons langs de Awb commissie op
17 november 2011 zijn wij in het gelijk gesteld. Men moest ons de 657 rapporten laten inzien of
geven.
Uiteraard met inachtneming van de uitzonderingsgronden zoals vermeld in de Wet Openbaarheid van
Bestuur over privacy en bedrijfs en fabricage gegevens.
Op woensdag 15 februari j.l. hebben 2 medewerkers van de Omgevingsdienst deze rapporten dan
ook persoonlijk overhandigd aan onze Stichting. Waarvoor uiteraard dank.
Echter groot was onze verbazing, dat de ambtenaar(en) die de rapporten had(heeft) beoordeeld op de
inhoud en de uitzonderingsgronden van de WOB en diverse passage,s onleesbaar heeft gemaakt, te
veel passages onleesbaar heeft gemaakt. Wij zijn van mening dat deze ambtenaar te ver is
doorgeschoten in zijn werkzaamheden.
Wij eisen dan ook inzicht in het te veel onwettelijk onleesbaar gemaakte in de rapporten.
Wij zijn dan ook wederom teleurgesteld in de onjuiste domme handelswijze van de Provincie Zuid
Holland.
We dienen bij deze dan ook een Awb klacht in over de handelswijze van de Provincie.
Uiteraard zullen wij de ontvangen rapporten tellen en verder beoordelen, maar vooraf zijn we al
geschrokken van het aantal voorwaarschuwingsbrieven die zijn vermeld.
Overigens merken we wel op, dat uit de rapporten van 2002 ook is op te maken dat er los asbest is
gestort en daarmede enkele incidenten zijn geweest.
Wij begrijpen dus nog steeds niet uw opstelling van het zgn feitenonderzoek 2003 - 2010
Gaarne zien wij van het Awb secretariaat een ontvangst brief - mail van deze klacht per omgaand

Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven
Sliedrecht
namens het bestuur Leo van Andel voorzitter.

