Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 23juni 2016 20:35
RE: Wob-verzoek

Geachte mevrouw
Dank voor het beantwoorden van mijn vragen. Een aantal zaken is me nog niet helemaal duidelijk:
1. Wanneer moet uiterlijk worden zijn gestart met de activiteiten?
31 december 2016 worden uitgevoerd.
In uw antwoord staat dat de activiteiten
Wordt met “op” bedoeld “voor”? Wat zijn de gevolgen m.b.t. de subsidie wanneer dit
maanden later wordt?

—

bijvoorbeeld een paar

-

En “Deze kunnen conform de regeling to uiterlijk 20juni 2017 worden afgerond”:
Ook hier: Wat zijn de gevolgen m.b.t. de subsidie wanneer dit bijvoorbeeld een paar maanden later wordt?
—

2.
3.

-

Kan uitstel worden aangevraagd? Zo ja hoe lang?
Wat zijn de gevolgen m.b.t. de subsidie wanneer de locatie iets wordt gewijzigd bijvoorbeeld de steigers
worden een paar honderd meter verder op gebouwd maar de doelstelling, het bevorderen van het
scheepvaartverkeer, blijft behouden?
—

-‘

Bijvoorbaat dank.
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Op 7juni 2016 ontvingen wij uw verzoek om informatie in het kader
van de Wet openbaarheid van bestuur.

Uw kenmerk

U heeft ons verzocht om informatie over de subsidie van de geplande
aanleg van steigers aan de Surinamekade in het Oostelijk Havengebied
in Amsterdam.

:.

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
(geanonimiseerd) plaatsen op www.noord-hoilandnjlwoh.
In de documenten die wij met dit besluit openbaar maken zijn
persoonsgegevens onleesbaar gemaakt om redenen van privacy als
bedoeld in artikel 1 0, tweede lid, onder e van de Wet openbaarheid van
bestuur.
De Uitvoeringsregeling subsidie water als economische drager,
watergebonden bedrijvigheid, Noord-Holland 201 3 is reeds openbaar,
deze kunt u vinden op onze website www.noord-holland.nl/wob.
Bovendien melden wij u dat het project gestart moet zijn voor 20juni
201 5. Er kan uitstel voor de afronding van het project worden
aangevraagd, maar het project dient uiterlijk voor 20 juni 2017 te zijn
afgerond.
Wanneer het project niet voor deze datum is afgerond, gaan wij hierover
in overleg met de aanvrager.

www. noord-holland. nI
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De activiteiten moeten conform de oorspronkelijke subsidieaanvraag
worden uitgevoerd.
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,

directeur Concernzaken,

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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 123, 2000 MD Haarlem.
Voor meer informatie kunt u de provinciale website bezoeken:
www. noord Ii 011 ci n ö 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.

—

-

Bijlage
De volgende stukken zullen met de verzending van dit besluit openbaar
Dit kan
worden gemaakt via onze website w
enkele dagen duren.

823298/834224
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1. Subsidiebeschikking project ‘Duurzamer en efficiënter gebruik
haventerrein ter facilitering van groei voor de binnenvaart’.
2. Reactie op melding project ‘Duurzamer en efficiënter gebruik
haventerrein ter facilitering van groei voor de binnenvaart’.
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