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Verwijder invoer

Een vraag aan de provincie stellen
Heeft u een vraag aan de provincie Noord-Holland?
Vul dan dit formulier in of bel: (023) 514 31 43 (van maandag tot en met vrijdag van 8,30 uur tot 17.00 uur).
Invullen
Vragen met een

*

moet u invullen.

De vraag Beschrijf zo duidelijk mogelijk uw vraag

Geachte heer/mevrouw,

Wij verzoeken u vriendelijk Wob verzoeken schriftelijk in te dienen onder
vermelding van uw contactgegevens (adres en telefoonnummer). Dit
vergemakkelijkt een zorgvuldige en snelle afhandeling,

Ik wil een WOB verzoek indienen over het
HOV Velsen, graag vemeem ik van u het
contract met de uitvoerder, in het bijzonder
de boete clausule die in het contract met
uitvoerders zijn opgenomen bij het niet (op
tijd) nakomen / leveren verplichtingen van
zowel de uitvoerder als de Provincie of
anderen deelnemers in het HOV project.
Alsmede alle onderliggende communicatie
tussen de uitvoerder, alle interne en
communicatie met anderen deelnemers
juridische
(lees bv. gemeente, financieel
adviseurs.
-

,

Tevens dien ik dit verzoek in voor de
voorzienening onvoorzien/risico
(14.451.500) uitgaven, en reservering plan
schade (3.000.000) uitgaven, genoemd in
uw halfjaarrapportage_2015-1
Verder verzoek ik dat u mij de bescheiden
elektronisch aanlevert in een het volgens de
Nederlandse wet verplichte PDF formaat.
Al vast bedankt voor u spoedige reactie,
Met vriendelijke groet,

1

Driehuis
Bijlagen toevoegen
U kunt bij uw vraag bijlagen toevoegen.
Wilt u bijlagen meesturen?
Uw gegevens
Hoe wilt u geïnformeerd worden?
Geslacht

Nee, ik wil geen bijlagen meesturen
Per e-mail
Man

Voorletters
Tussenvoegsel(s)

Achternaam
E-mailadres

2

Provincie

Noord-Holland
POSTBUS 300? 2001 DA HRLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon
E. Winkelaar
BU/INERA

Doorkiesnummer (023) 5145133
winkelaare@noord-hotland.nl
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Betreft: Wob verzoek boeteclausule contract en onderbouwing
posten kostenraming halfjaarrapportage
Project: HOV Velsen

Verzenddatum
—

tPR.2O11

Kenmerk

Geachte heer

771 642/782800

Op 14 februari 2016 ontvingen wij uw verzoek om informatie in het
kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Uw kenmerk

Ter verduidelijking van uw vraag is er op 22 februari ji. telefonisch
contact tussen u en de heer Winkelaar geweest. In de brief van 1 maart
2016 met kenmerk 771 642/776771 is de uitkomst van dit gesprek
schriftelijk aan u bevestigd en hebben wij u tevens geïnformeerd over
de verdaging van uw verzoek.
U wilt informatie over de opbouw van de posten
onvoorzien/risicoreservering en de reservering planschade. Daarnaast
wilt u inzage in de boeteclausule uit het contract met de aannemer
Heijmans t.a.v. deelproject 5. Wij beschikken over vier documenten met
informatie die valt binnen de reikwijdte van uw verzoek. Het gaat om de

volgende documenten:
het projectplan;
de risicoanalyse planschade en nadeelcompensatie;
de boeteclausule uit het contract met de aannemer Heijmans;
een passage uit de memo HOV Velsen: van kostenraming naar
taakstellend projectbudget.
-

-

-

Met deze brief ontvangt u onze beslissing op uw verzoek om
informatie. We zullen uw verzoek en onze reactie daar op ook
(geanonimiseerd) plaatsen op www.noord-holland/v.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem

De hieronder genoemde documenten worden niet openbaar gemaakt,
omdat deze reeds openbaar zijn.

Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
Haarlem [2012 DE]
www.noord-holland,nI

213
771642/782800

Het projectplan kunt u vinden op onderstaand adres
http:/JwwwMljnbabs.eujbabsnoordhoflandweb/ op de
vergaderkalender bij de vergaderstukken van d.d. 5juli 201 0 onder
punt 1 1 voordracht HOV Velsen’
De risicoanalyse planschade en nadeelcompensatie
op
Velsen/Artikel/Beperkt-risicQpp-schade-door-wiiziQing
bestemmspn-HOV-Ves..en.hj
Daarnaast zullen wij de passage ‘Onderbouwing vastgestelde posten’
uit de memo HOV Velsen: van kostenraming naar taakstellend
projectbudget’ gelijktijdig met het fgeanonimiseerd) publiceren van uw
-hollandnjjyp..
verzoek en ons besluit plaatsen op
Wij hebben besloten één document niet openbaar te maken, het gaat
om het contract waarin de boeteclausule is opgenomen. Het betreft het
volgende document:
De boeteclausule zoals opgenomen in het contract met de firma
Heijmans t.a.v. deelproject 5.
-

De boeteclausule vormt onderdeel van een contract uit een nietopenbare aanbestedingsprocedure. Op grond van de Aanbestedingswet
201 2 worden documenten uit de aanbestedingsprocedure die de
mededinging zouden kunnen vervalsen niet openbaar gemaakt (artikel
2.57 eerste en tweede lid). De Aanbestedingswet 201 2 gaat voor op de
Wet openbaarheid van bestuur. Openbaarmaking van dit document
wordt dan ook door ons geweigerd.
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,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,
algemeen directeur
mr. G.E.A. van Craaikamp

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Provincie
Noord-Holland
313
7716427782800

Rechtsmiddelen
Als u belanghebbende bent kunt u 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 meet informatie kunt u de provinciale website bezoeken:
www. noord holland. nl.
-

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.
-

-

