Van:
Aan:

Forrnde5k Resoonse

Onderwerp:

voor DIV nalatig pnh
donderdag 6 april 2017 15:42:41

Datum:

Titel

Verzoek om informatie (Wet openbaarheid van bestuur)

Naam

aanvraag_WOB_pnh

Actie

Ingevuld formulier

Kenmerk

49408559

Status

Gereed

Aangemaakt

06-04-2017 15:38:51

Gewijzigd

06-04-2017 15:39:56
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Dit bericht is voor DIV
T

atie in Verseon

Onderstaand formulier is zojuist ontvangen:

Verzoek om informatie
(Wët openbaarheid van bestuur)
* =

invoer verplicht

Particulier of
Organisatie

Organisatie

Geslacht

Man

Voornaam
p

Achternaam

Telefoonnummer

Wij willen graag uw e-mailadres en
telefoonnummer om snel contact
met u op te kunnen nemen. Dit
vergemakkelijkt een zorgvuldige

afhandeling.
E- ma i la d res

—

Straat

H u isn

Postcode

Plaats

Welke documenten
Betreft documentatie inzake Aardkundig monument te Anna
wilt u ontvangen van
Paulowna:
de provincie Noord
Holland?
1. Verslag proces en vaststelling Aardkundig monument voor
Als u niet weet in welk zover de provincie Noord-Holland betrokken is geweest;
document de door u
2. Alle correspondentie inzake Aardkundig monument met
gewenste informatie
nadruk op aanvullingen, wijzigingen en verleende
staat,
vergunningen op document Aardkundig monument door de
beschrijf dan het
provincie Noord-Holland;
onderwerp zo duidelijk 3. Verslag proces en vaststelling bestemmingsplan
mogelijk.
Buitengebied 2006 van voormalige gemeente Anna Paulowna,
benevens alle wijzigingen, aanvullingen en verleende
vergunningen m.b.t. woningbouwplan Kruiszwin;
4. Alle correspondentie van voormalige gemeente Anna
Paulowna en huidige gemeente Hollands Kroon met provincie
Noord-Holland m.b.t. het Aardkundig monument en
bestemmingsplan Buitengebied betreffende het
woningbouwplan Kruiszwin aan de Molenvaart te Anna
Paulowna;
5. Alle correspondentie met de woningbouwvereniging Anna
Paulowna met als onderwerp het woningbouwplan Kruiszwin
vanaf de eerste aanvraag door de woningbouwvereniging
Anna Paulowna.

Provincïe
NoordHoIIand
POSTEUS 3007 2001 DA HAARLEM

Directeur
Uw contactpersoon
BEL/OMB
Telefoonnummer

113

Betreft: WOB-verzoek aard kundig monument Anna Paulowna

Verzenddatum

22MEI2017

Geachte heer

Kenmerk
Op 6 april ii. ontvingen wij uw verzoek om informatie in het kader van

938381/948114

de Wet openbaarheid van bestuur (verder: Wob).
Uw

kenmerk

U heeft ons verzocht om inzage in het dossier met betrekking tot het
aardkundig monument in Anna Paulowna. In dat kader heeft u om de
volgende informatie gevraagd:
1. Verslag proces en vaststelling Aardkundig monument voor zover
de provincie Noord-Holland betrokken is geweest;
2. Alle correspondentie inzake Aardkundig monument met nadruk
op aanvullingen, wijzigingen en verleende vergunningen op
document Aardkundig monument door de provincie Noord
Holland;
3. Verslag proces en vaststelling bestemmingsplan Buitengebied
2006 van voormalige gemeente Anna Paulowna, benevens alle
wijzigingen, aanvullingen en verleende vergunningen m.b.t.

woningbouwplan Kruiszwin;
4. Alle correspondentie van voormalige gemeente Anna Paulowna
en huidige gemeente Hollands Kroon met provincie Noord
Holland m.b.t. het Aardkundig monument en bestemmingsplan
Buitengebied betreffende het woningbouwplan Kruiszwin aan de
Molenvaart te Anna Paulowna;
5. Alle correspondentie met de woningbouwvereniging Anna
Paulowna met als onderwerp het woningbouwplan Kruiszwin
Paulowna.
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Bijgevoegd vindt u de inventarisatie die wij hebben gemaakt van de
documenten die betrekking hebben op uw verzoek en die wij openbaar
zullen maken via de website www.noord-holtand/Wob.
We hebben besloten enkele documenten niet openbaar te maken gelet
op artikel 11, eerste lid, van de Wob. Hierbij gaat het om e
mailcorrespondentie tussen ambtenaren van de provincie, de gemeente,
de omgevingsdienst en de woningbouwvereniging Anna Paulowna. Deze
correspondentie was gericht op meningsvorming en de ontwikkeling
van beleid, zonder dat hier besluitvorming aan was gekoppeld.
Daarnaast was het aantal deelnemers zo klein, dat de persoonlijke
beleidsopvattingen gemakkelijk tot een of meerdere personen te
herleiden zouden zijn geweest.
In de documenten die wij digitaal openbaar zullen maken zün passages
onleesbaar gemaakt. Dit hebben wij gedaan ten aanzien van de
persoonsgegevens met uitzondering van die van bestuurders; deze zijn
weggelakt om redenen van privacy als bedoeld in artikel 1 0, tweede lid,
sub e, van de Wob.
Wij verwachten

ii

hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

directeur Beleid

Deze brief is digiraal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
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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.
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Provïncie
Noord-Holland
31
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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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