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Betreft: verzoek om informatie in het kader van de Wet
openbaarheid van bestuur over het verkeersbesluit Zijdelveld
(Uithoorn)

Verzenddatum

30 MAART Z076
Kenmerk

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) informeren wij ii hierbij over onze beslissing
om naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet
openbaarheid van bestuur gedeelten uit een nota openbaar te maken.
Het gaat om een nota over de beslissing op bezwaar van 27januari
201 6 waarbij de bezwaarschriften tegen het verkeersbesluit met
betrekking tot het Zijdelveld (gemeente Uithoorn) ongegrond zijn
verklaard. Deze nota wordt openbaar gemaakt voor zover het gaat om
feitelijke, objectieve informatie die niet ook de financiële en
economische belangen van de provincie zou kunnen schaden. Het
besluit en de nota worden op onze website geplaatst (www,noord
holland. n 1 /W).
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Betreft: verzoek toezending informatie op grond van Wet openbaarheid
van bestuur

Verzenddatum

771191/779121

Geachte heer
Uw kenmerk

U hebt op 6 februari 2016 (bij ons ingekomen op 1 2 februari 201 6) een
brief gestuurd waarin u vraagt om informatie over het gehele traject dat
doorlopen is voor het verkeersbesluit inzake het stopverbod op het
Zijde Iveld.
Per brief van 25 februari 2016 hebben wij u medegedeeld, dat wij de
beslissing op uw verzoek met vier weken hebben verdaagd.
U vraagt in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna:
Wob) de volgende informatie:
1 verzoek van de aanvrager en verdere correspondentie, reacties,
adviezen, interne mails, beslissingen en dergelijke;
2 de afgegeven adviezen door de brandweer (zowel schriftelijk als
mondeling), en wie dit in welke functie heeft afgegeven;
3 het onderzoek door uw provincie (deskundigen) of genoemd besluit
wel noodzakelijk is;
4 het onderzoek naar illegaal parkeren op het Zijdelveld;
5 alle gegevens rondom het aanleggen van een nieuwe brug, waaronder
in ieder geval de offertes voor de bouw van een nieuwe brug;
6 het onderzoek of dit een reële offerte is;
7 de adviezen, zowel intern als extern, met betrekking tot kabels in de
berm en de nieuw te bouwen brug.
Ten aanzien van uw verzoek om informatie betreffende punt 1 en 2
merken wij op dat dit reeds eerder is afgegeven en gepubliceerd.
Wij verwijzen wij u hiervoor naar de informatie in de volgende link:
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https ://wv,’v. noordhol land. ni /web/Act u ee 1 /N ie LJ’I s/A rti ke .IWo bve rzo e k-v er kg ro co
Zi jdelveld.htm
In deze link treft u informatie aan die u in uw Wob verzoek verzoekt
openbaar te maken. Een groot deel daarvan is al openbaar gemaakt in
het kader van het vorig jaar september ingediende verzoek om
openbaarmaking door de Werkgroep Zijdelveld. Namen zijn niet bekend
gemaakt om redenen van privacy. Tevens sturen wij u hierbij toe de
interne stafnota, de GS-nota en dejuridische bijlage die bij de beslissing
op bezwaar horen. Andere reacties of adviezen zijn niet in ons bezit.
Punt 3 is eerder door ons beantwoord naar aanleiding van het Wob
verzoek van de Werkgroep Zijdelveld en tevens gepubliceerd op onze
website (zie bovenstaande link).
Ten aanzien van punt 4 geven wij hierbij aan, dat wij een zodanig
onderzoek niet hebben uitgevoerd. In het kader van het primaire
fverkeers)besluit alsmede de beslissing op bezwaar was een onderzoek
naar illegaal parkeren op het Zijdelveld niet noodzakelijk.
Voor wat betreft punt 5 delen wij u mede dat de offerte van de
aannemer niet zal worden openbaar gemaakt in verband met het
concurrentiegevoelige karakter daarvan. Ten aanzien van de
beantwoording van punt 6 melden wij u, dat wij de betreffende offerte
hebben beoordeeld en deze reëel hebben geacht.
Ten aanzien van punt 7 geven wij aan dat er geen interne adviezen zijn
opgesteld, buiten de documenten die wij met dit besluit openbaar
maken. Wij beschikken over de offerte van de aannemer en onze eigen
wetenschap dat ter plekke kabels in de berm aanwezig zijn. Overige
documentatie kunnen wij u niet overleggen, omdat die niet in ons bezit
is.
In de documenten die wij met dit besluit openbaar maken zijn passages
onleesbaar gemaakt. Dit hebben wij gedaan ten aanzien van de
persoonsgegevens. De persoonsgegevens, met uitzondering van die van
bestuurders zijn onleesbaar gemaakt om redenen van privacy als
bedoeld in artikel 1 0, tweede lid, onder e van de Wob.
Hoogachtend,
Ged
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Bijlage (3)

BEZWAAR
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 3007, 2001 DA Haarlem.
Voor meer 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.
-
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Aan het Provinciebestuur van Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA HMRLEM
Uithoorn, 6 februari 2016
WOB verzoek beslissing op bezwaarschrift 678833(746594

Geacht provincie bestuur,
Inzake bovengenoemd besluit ontvang ik graag de documentatie van het hele traject
wat is doorlopen van aanvraag naar beslissing via hoorzitting tot besluit.
Waaronder in ieder geval:
> Verzoek van de aanvrager, alle correspondentie, reacties, adviezen, interne
mails, beslissingen die betrekking hebben op eerder genoemd besluit.
• De afgegeven adviezen door de brandweer (zowel schriftelijk als mondeling),
en wie dit in welke functie heeft afgegeven.
• Het onderzoek door uw provincie (deskundigen) of genoemd besluit wel
noodzakelijk is.
• Uw onderzoek naar illegaal parkeren op het Zijdelveld.
• Alle gegevens rondom het aanleggen van een nieuwe brug.
• Waaronder in ieder geval:
• De offertes voor bouw van nieuwe brug.
• Uw onderzoek of dit een reële offerte is
• De adviezen, zowel intern als extern mbt kabels in de berm en de nieuw te
bouwen brug.
Voor zover nodig verwijs ik naar de recente uitspraak van 15 juli jI. om de verzochte
documenten integraal te verstrekken.
Graag ontvang ik een bevestiging van ontvangst
Met vriendelijke groet,
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