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Op 8 mei 2017 hebben wij telefonisch uw verzoek om informatie over

de dossiers van de provincie Noord—Holland en het
Hoogheemraadschap Noord—Hollands Noorderkwartier, die betrekking
hebben op de BP-procedure die door TenneT TSO BV. is aangevraagd
over het traject Middenmeer—Westwoud ontvangen. Wij hebben uw
verzoek geregistreerd onder nummer 950185/950191.

Uw kenmerk

Op grond van artikel 6, eerste lid, van de Wet Openbaarheid van bestuur
(Wob) dienen wij uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek te beslissen.
Gelet op de omvang van uw verzoek maken wij hierbij gebruik van de
mogelijkheid om de beslissing voor ten hoogste vier weken te
verdagen. Wij streven ernaar om uiterlijk 29juni 2017 een beslissing te
nemen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord—Holland,
namens dezen,
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Op 8 mei 201 7 ontvingen wij uw verzoek om openbaarmaking van de

Uw kenmerk

dossiers van de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap
Noord-Hollands Noorderkwartier betreffende de BP-procedure die door
TenneT TSO BV. is aangevraagd over het traject Middenmeer
Westwoud. Wij hebben een inventarisatie gemaakt van alle documenten
die vallen binnen de reikwijdte van uw verzoek, deze zijn in bijgevoegde
inventarislijst opgenomen. Hierbij treft u onze beslissing omtrent
openbaarmaking van deze documenten aan.

950185

Wij hebben alle op de lijst vermelde documenten getoetst aan de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Zoals op de inventarislijst is
aangegeven zullen wij de documenten in geanonimiseerde vorm
openbaar maken via publicatie op onze website www.noord
holland.nI/wob. In de inventarislijst is aangegeven om welke
documenten het gaat.
Binnen enkele dagen na verzending van dit besluit treft u de stukken
met uw verzoek en deze beslissing (eveneens in geanonimiseerde vorm)
aan op onze website, wwwnoord-hollandj/yob.
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Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geînformeerd.
Mocht u naar aanleiding van dit besluit nog vragen hebben, dan kunt u
te! 023- 5144210
contact opnemen met mevrouw
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

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 hollandnl.
Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze
behardelen. 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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