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Onderwerp Doorzending Wob-verzoek Biomassacentrale Nieuwveense Landen

Geacht college,
Op 9 november 2020 hebben wij van Natuurbeschermingswacht Meppel en Omstreken een verzoek
ontvangen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Dit verzoek betreft
documenten die gedeeltelijk bij u berusten. Bijgaand zenden wij u daarom dat Wob-verzoek ter
verdere behandeling door. Wij hebben verzoeker bij brief van 20 november 2020 ervan op de hoogte
gesteld dat (een deel van) het Wob-verzoek aan u is doorgestuurd

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

,
Teammanager Vergunningverlening, Toezichten Handhaving

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 202003465 te vermelden

,

telefoonnummer (0592)

jK Natuurbeschermingswacht
Meppel en omstreken

aan:

Col ege van Gedeputeerde Staten van Drenthe
verstuurd met DigiD

betreft:

wob biomassacen ra e Nieuwveense Landen

datum:

9 nov 2620

van:

Natuurbeschermingswacht Meppel en Omstreken
www.natuurbeschermingswach . nl

Geacht college,
Naar aanleiding van beantwoording raadsvragen van D66 inzake biomassacentrale

Nieuwveense Landen, verzoek ik u om inFormatie betreFFende deze centrale digitaal
openbaar te maken voor een ieder.
De genoemde vragen en antwoorden staan in het bestand:
'Beantwoording Art. 32 vragen D66 inzake biomassacentrale Nieuwveense Landen.pdF

Bron:

https://ris2.ibabs.eu/ReDorts/ViewListEntry/Meppel/157b21a1-aa45-462b-b9d91b9881c1bc53

Het betreFt de biomassacentrale met het adres: Bremenbergweg 2b, 7942 JP Meppel.
Ik verzoek u (mede namens de RU D) openbaar te maken alle inFormatie betreFFende de
centrale waaronder:
1. gegevens inzake emissies waaronder:
1. C02

2. stikstoFverbindingen
3. anders stoFFen in rookgassen

4. geluid, zomer (koeling) en winter
2. gegevens inzake depositie (met name gebonden stikstoF) op Natura 2000
3. gegevens inzake de installatie en rookgasFiltering
4. de 'passende beoordeling'

5. ecologische rapportages
6. vergunningen, meldingen en ontheFFingen waaronder:
1. omgevingsvergunning milieu

2. vergunning en/oF ontheFFing Wet natuurbescherming
3. (melding) Programma Aanpak StikstoF (PAS)

7. zicht op eigenaarschap van de centrale
8. zicht op het buiten werking stellen van de centrale

correspondent e met de gemeente Mepp
10. correspondent e met belanghebbenden waaronder mogeli
1. afnemers van warmte en/of koude
2. eigenaars)
3. 'het bedrijf' zoals genoemd in de antwoorden van het college
4. overlast (geur, stank, geluid)
9.

preciseren
Omdat ik moeilijk in kan schatten hoeveel informatie bovenstaande verzoek omvat, verzoek
ik om overieg om mijn verzoek te preciseren.

de 'passende beoordeling'
Indien er geen passende beoordeling beschikbaar is verzoek ik dat in het besluit te

vermelden.
maximaal bereilTopent?a3rvoQref?n ieder'
Uw laatste Wob-verzoeken heeft u beschikbaar onder STACK van TransIP. Dat werkt
bijzonder prettig omdat documenten perstuk en tevens als geheel in een zip-bestand te

downloaden zijn. Drenthe heeft hiermee volgens mij het meest gebruikersvriendelijke
systeem om Wob verzoeken online beschikbaar te maken.
Om het bereik van openbaarmaking te optimaliseren en het corresponderen met derden
verzoek ik het volgende:

dit verzoek machineleesbaar te houden of te maken
2 web-safe' bestandsnamen te gebruiken (a-z, A-Z, 0-9 en enkel een punt voor
bestandsextensie, geen spade in de bestandsnaam)
3. toe te zeggen in te spannen om zo lang mogelijk dezelfde url te blijven gebruiken
voor de online map met bestanden
4. de url van de map met bestanden in uw besluit op te nemen.
1. alle bestanden inzake

Dit verzoek hoeft niet geredigeerd te worden.

Met vriendelijke groet,

Secretaris Natuurbeschermingswacht Meppel en Omstreken

