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Betreft uw verzoek om informatie d.d. 28 juli 201 6 met betrekking tot
de verleende subsidie aan de gemeente Hilversum voor het project
Emmastraat-Gooiplein-Groest Zuid.

Verzenddatum
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Kenmerk

Geachte1
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Uw kenmerk

Op 28juli 2016 ontvingen wij uw verzoek om informatie in het kader
van de Wet openbaarheid van bestuur.
U heeft ons verzocht om informatie betreffende de verleende subsidie
aan de gemeente Hilversum voor het project Emmastraat-Gooiplein
Groest-Zuid.
Wij hebben op 25 augustus 2016 een verdagingsbesluit toegestuurd,
waarbij we de beslissing op uw verzoek hebben verdaagd met vier
weken.
Met deze brief ontvangt u onze beslissing op uw verzoek om
informatie. Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de documenten
die betrekking hebben op uw verzoek en die wij aan u toe zullen
zenden. We zullen uw verzoek en onze reactie daar op ook
noorcI:hoI)cnU nI
U treft de
(geanonimiseerd) plaatsen op
inventarislijst van de documenten aan in de bijlage.
In de documenten die wij met dit besluit openbaar maken zijn passages
onleesbaar gemaakt. Dit hebben wij gedaan ten aanzien van de
volgende gegevens:
Persoonsgegevens: De persoonsgegevens, met uitzondering van die van
bestuurders, zijn onleesbaar gemaakt om redenen van privacy als
bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e van de Wet openbaarheid van
bestuur.
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Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u naar aanleiding van ons besluit nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met de contactpersoon, zoals genoemd bovenaan in
deze brief.

Hoogachtend

namens dezen,

ur Concernaken

Rechtsmiddelen
Als u belanghebbende bent kunt ii binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord
Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 1 23, 2000 MD Haarlem. Voor meer informatie kunt u de
provinciale website bezoeken: ‘‘noord_holInc1 n!.
Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze
behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele
behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op.
In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het
telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend, Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u
bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de
Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland
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De volgende stukken zullen met de verzending van dit besluit openbaar
rrJ hncH
worden gemaakt via onze website
Dit kan
enkele dagen duren.
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Uw WOB-verzoek
Aanvraag gemeente Hilversum
Vragen over kosten en reactie
Reactie kosten bomen
Beschikking waarbij subsidie is verleend aan de gemeente
Hilversum

3

342638/858800

Hilversum, 2$ juli 2016
Aan de provincie Noord-Holland
pia Servicepunt Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
e-mail: servicepunt@ noord-holland.nl
Betreft: Wob-verzoek
Geachte heer / mevrouw,
Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet Openbaarheid van Bestuur verzoek ik u om
toezending / verstrekking van alle documenten/informatie m.b.t. de door u verleende subsidie aan
de gemeente Hilversum voor het project “Emmastraat-Gooiplein-Groest Zuid”, waaronder de
subsidieaanvraag van de gemeente Hilversum en de door u verleende subsidiebeschikldng van 19
juliji..
Met “documenten/informatie” doel ik niet alleen op afschriften van klassieke papieren
gegevensdragers, maar onder andere ook op digitale bestanden, elektronische e-mail berichten,
foto’s, computerbestanden, audio- en videodragers, databases enzovoort. Bij “documenten” denk ik
bijvoorbeeld aan aanvragen, besluiten (vergunningen, ontheffingen, certificaten etc.),
correspondentie (brief en/of fax en/of e-mail), (gespreks) verslagen, adviezen, memo’s, notities,
samenvattingen, notulen, rapportages, studies, onderzoeksrapporten, controles, evaluaties,
communicatie of anderszins gewisselde documenten. Het gaat mij om alle versies, zoals bij of onder
u aanwezig.
Ik verzoek u vriendelijk om uw beslissing alsmede de informatie/documenten digitaal aan mij te
doen toekomen via de e-mail open / of via uw intemetsite.
Indien dit niet mogelijk is (en u kosten in rekening wil brengen voor het verstrekken van kopieën
van informatie/documenten) verzoek ik u hierover vooraf contact met mij op te nemen per telefoon,
zodat we in dit gesprek tot gezamenlijke overeenstemming kunnen komen over de meest passende
(en voor mij zo goedkoop mogelijke) manier van het verkrijgen van de gevraagde informatie. Van
mijn kant zullen uitsluitend evt. kosten worden vergoed indien ik vooraf, zonder enig voorbehoud,
hiervoor mijn schriftelijke en / of digitale toestemming heb gegeven.
Indien u besluit documenten te weigeren dan verzoek ik subsidiair om een ambtelijk beperkte versie
en meer subsidiair om een samenvatting. Voorts verzoek ik u eventuele weigeringen per document
schriftelijk te motiveren.
Ik verzoek u op zo kort mogelijke termijn te beslissen en in elk geval binnen de in artikel 6 van de
Wob gestelde termijn van vier weken na ontvangst te beslissen en mij de gevraagde informatie te
doen toekomen. Verder verzoek ik u mij direct bij ontvangst een ontvangstbevestiging te doen
toekomen.
Hoogachtend,

