College van B&W van Amsterdam weigert inzage in meetrapporten
biomassacentrale AEB Amsterdam
Op dinsdag 22 december ontvingen wij het volgende bericht:
Geachte heer Vollenbroek, op 30 november 2020 heeft u met een beroep op de Wob verzocht
om informatie. U verzocht om openbaarmaking van:
1. De meetresultaten van de luchtmonitoring van de in gebruik genomen biomassacentrale
AEB te Amsterdam;
2. Documenten betreffende het regime van de betreffende meetverplichting en de wettelijk
bepaling op basis waarvan de luchtmetingen zijn uitgevoerd.
Op 18 december 2020 stuurde ik u het bericht dat u uiterlijk 24 december 2020 een besluit op uw
verzoek zou ontvangen.Bij het opstellen van die brief ben ik ervan uitgegaan dat wij voor 24
december 2020 over de juiste gegevens zouden om een besluit op uw WOB-verzoek te kunnen
opstellen. Helaas blijkt dat niet het geval en daarom stuur ik u dit bericht met een toelichting.
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) werkt in het kader van dit Wob verzoek
in opdracht van de gemeente Amsterdam.
Wij hebben van de gemeente vernomen dat ten aanzien van de meetrapporten de er
besloten zal worden tot geheimhouding. Gelet op het gegeven dat de gemeente
Amsterdam opdrachtgever is van de OD NZKG, geldt die geheimhouding eveneens ten
opzichte van de ODNZKG.
Op dit moment ligt het besluit tot bekrachtiging van de geheimhouding bij de wethouders. In
verband met het kerstreces is de verwachting dat het besluit tot bekrachtiging van de
geheimhouding morgen, dan wel de eerste week van het nieuwe jaar is ondertekend. Zodra deze
is ondertekend ontvang ik een afschrift van dat besluit. Op grond van dat besluit kan ik beslissen
op uw Wob verzoek.Dit betekent dat het nemen van een concreet besluit op uw verzoek nog
even moet worden aangehouden.
Hierbij vraag ik u om op grond van artikel 4:15, tweede lid, onder a van de Algemene wet
Bestuursrecht (Awb) om in te stemmen met een opschorting van de termijn voor het geven van
een besluit tot na ontvangst van het besluit van de gemeente Amsterdam. Graag verneem ik per
email of u hiermee akkoord bent. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met mij
opnemen via de a-mail of per telefoon.
Onze conclusie: Het college van B&W van Amsterdam weigert om emissiemetingen van de
biomassacentrale AEB bekend te maken. Kennelijk ligt er toch een probleem ondanks het
gegeven dat de gemeente beweert dat de gasreiniging voldoet aan best beschikbare
technieken. Overigens dateert ons Wobverzoek van 30 september, niet van 30 november.
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