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Van:
>
Verzonden: vrijdag 18 december 2020 14:27
Aan:
>
CC: 'Advocatenkantoor mr. H.A. Sarolea' <sarolea@sarolea.nu>; info@fumo.nl
Onderwerp: RE: PTO Heerenveen
Geachte
Wederom bedankt voor uw antwoord. Ik heb twee opmerkingen bij dit antwoord, te beginnen bij uw opmerking
‘het document wat u via het bevoegd gezag ontvangen heeft betreffende de m.e.r.-beoordeling is AVG-proof en
aangepast betreffende bedrijfsgevoelige informatie. De opsteller is zoals in het document aangegeven PTO
Heerenveen’.
Ik stuur de eerste pagina van dit document hier mee, en constateer dat PTO Heerenveen de opdrachtgever is van
deze M.E.R.-Beoordelingsnotitie. Ik begrijp nu uit uw antwoord dat PTO Heerenveen tevens de opsteller is van deze
notitie (waar staat dat overigens in de notitie?), en moet dus concluderen dat de opdrachtgever (PTO Heerenveen)
kennelijk een opdracht aan zichzelf (PTO Heerenveen) gegeven heeft om deze notitie op te stellen, en dat PTO
Heerenveen daarmee dus én opdrachtgever én opsteller van deze notitie is. Waarvan acte.
Als tweede opmerking wijs ik u er (nogmaals) op dat ik mijn mail aan u van 21 oktober jl. eindigde met de volgende
alinea ‘Maar zoals u weet is de teerling meestal reeds geworpen op het moment dat er een ontwerpbesluit genomen
is, en worden de hakken vervolgens in het zand gezet. Daarom verzoek ik u bij deze om mij de vergunningsaanvraag
voor een omgevingsvergunning van 14 augustus 2020, en alle andere stukken die u wat betreft PTO Heerenveen
onder zich heeft, toe te zenden. Hopelijk is hier geen WOB verzoek voor nodig, maar desgewenst kunt u deze mail als
zodanig beschouwen’.
Ik dacht dat dit op 21 oktober een duidelijk verzoek mijnerzijds was, en omdat ik acht weken niets van u hoorde ging
ik ervan uit dat u met mijn verzoek bezig was. Maar kennelijk is de afstand tussen Groningen en Veendam zódanig
groot dat u mijn verzoek niet zo heeft opgevat zoals ik het bedoelde.

Dus zekerheidshalve hier (wat mij betreft) nogmaals:
Ik verzoek u, dan wel het bevoegd gezag, op grond van de WOB om mij ‘de vergunningsaanvraag voor een
omgevingsvergunning van 14 augustus 2020, en alle andere stukken die u wat betreft PTO Heerenveen onder zich
heeft, toe te zenden’.
In afwachting van een (nu hopelijk wel) spoedige afhandeling van dit WOB verzoek,
Met vriendelijke groeten,
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