INGEKOMEN 23 FEB. 2016

Correspondentiadres:

TFQ
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland
T.a.v. mw. E. Post
Postbus 123
2000 MD Haarlem

Vogelenzang, 20 februari 2016

Betreft: WOB-verzoek verkeersplots VENOM 2015
Ons kenmerk NH2016001

Geachte mevrouw Post,

Volgens de Nieuwsbrief VENOM is per 1 december 2015 een nieuw verkeersmodel beschikbaar
gekomen VENOM 2015 dat relevant afwijkt van het vorige model VENOM 2013 en dat, volgens de
berichten, beter overeenkomt met de werkelijke verkeersstromen. Het spreekt voor zich dat deze
verkeersinformatie van groot belang Is In de discussies over de Duinpolderweg. Wij verzoeken u
daarom, met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur, ons de hieronder genoemde informatie
ter beschikking te stellen. Het betreft:
-

-

-

-

Alle beschikbare informatie over de wijzigingen in het verkeersmodel VENOM 2015 ten opzichte
van VENOM 2013.
Alle verkeersplots van VENOM 2015 m.b.t. basisjaar 2010 en prognosejaar 2030 voor zowel
scenario RC als GE, die voor de studie naar het project Duinpolderweg van belang zijn. Het gaat
daarbij met name (maat niet uitsluitend) om de wegen in de deelregio’s Zuid-Kennemerland,
Bollenstreek en Meerlanden.

Wij verwachten de betreffende informatie binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn van u te
ontvangen. De informatie ontvangen wij bij voorkeur digitaal op ons emailadres

1

QA

Provincie
Noord-Holland
POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

BEL/W
Doorkiesnummer
@noord-holland.nI

over VENOM 201 5

Betreft: WOB verzoek

Verzenddatum

20 APR. ZO1

Geachte

Kenmerk

Op 23 februari hebben wij uw verzoek om informatie over de
verkeersplots VENOM 201 5 ontvangen. Vervolgens heeft u een
verdagingsbrief ontvangen. U verzoekt ons om toezending van
informatie omtrent VENOM 201 5. Om redenen van privacy als bedoeld
in artikel 1 0, tweede lid, sub e, van de Wet openbaarheid van bestuur
zijn persoonsgegevens onleesbaar gemaakt.

775 3 78/7944 36
Uw kenmerk
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Op uw verzoek ontvangt u deze documenten digitaal. U ontvangt de
VENOM 201 5 plots en achtergrondinformatie separaat aan deze brief
per email. In het project Duinpolderweg zijn nog geen alternatieven
doorgerekend sinds de ingebruikname van VENOM 201 5, conform
tussenstap’. De gevraagde informatie zal eveneens via onze website
www.noord-holland.nl/wob worden gepubliceerd, met daarbij uw
verzoek en dit besluit in geanonimiseerde vorm.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
GedeDeerde Staten van Noord-Holla.id.
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AIJu belanghebbende bent ktint u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
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212
775378/794436

Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord
Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.
Voor meet informatie kunt u de provinciale website bezoeken:
www. noord-holland.nI.
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 bi] de
Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland.
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Geachte leden,

Kenmerk

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis:
van
1. Te beslissen het verzoek om informatie van het
23 februari 201 6 met betrekking tot de Duinpolderweg te
honoreren conform bijgevoegde brief;
2. De openbaar gemaakte documenten te publiceren op
http://www.noord-holland.nl/wob
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Uw kenmerk
NH2016001

De brief die aan
is verstuurd is als bijlage toegevoegd. De
plots en achtergronddocumenten VENOM 201 5 zijn digitaal in te zien.
Hoogacj.tnd,
GedepL*,ie Staten van Noord-Holland,
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