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WIJ willen graag uw e-mailadres en telefoonnummer om snel contact met u op te
1 kunnen nemen. Dit vergemakkelijkt een zorgvuldige afhandeling.
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E- m ai ladres
Straat

Huisnr

Postcode
—

Welke documenten wilt u ontvangen
van de provincie Noord-Holland?
Als u niet weet in welk document de
door u gewenste informatie staat,
beschrijf dan het onderwerp zo
duidelijk mogelijk.

j

Plaats

—

Aan het college van gedeputeerde staten van de provincie
Noord-Holland
betreft: WOB verzoek Noordhollands Dagblad,
Geacht College,
Ik vraag bij u op: alle notulen, documenten, verslagen, e
mailverkeer, brieven, vergaderdata, vergaderdeelnemers,
vergaderlocaties en documenten over budgettaire zaken van
en over:
de Stuurgroep A8-A9,
die wordt gevormd door diverse overheden, en wordt
voorgezeten en genotuleerd door de provincie Noord
Holland.
Hoogachtend,

EZ:ZZ

Provincie
Noord-Holland
POSTBUS 3007 2001 04 HAARLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

De heer
BEL/MOB
Telefoon nu m met
noord- hollend. ni

114
Betreft: Verzoek om informatie d.d. 22juni 201 7

Verzenddatum

Geachte heer

29 AUS. 207?
Kenmerk

Op 22 juni jI. ontvingen wü uw verzoek om informatie in het kader van
de Wet openbaarheid van bestuur fWob). U verzocht ons om toezending
van alle documenten van de stuurgroep Verbinding A8-A9. Met deze
brief ontvangt u onze beslissing op uw verzoek om informatie.

965840/984572
Uw kenmerk

Wij hebben ons gebaseerd op de aan u toegestuurde inventarislijst met
documenten. U heeft in een emailwisseling met de heer
(24 juli 201 7), woordvoerder binnen onze organisatie, aangegeven dat
uw belangstelling uitgaat naar de op deze lijst opgenomen documenten
voor zover deze betrekking hebben op de periode 201 6 en 201 7.
Zoals u kunt terugvinden in de inventarisatielij5t over de jaren 2016 en
201 7 was een deel van de documenten al openbaar gemaakt voordat u
uw verzoek indiende. De plek waarop u deze documenten kunt vinden,
staat op de lijst vermeld. De overige documenten hebben wij getoetst
aan de Wob.
Wij hebben besloten een aantal documenten openbaar te maken, op de
inventarislijst is aangegeven welke documenten dit betreft. Deze
documenten zullen binnen enkele dagen na verzending van het besluit
terug te vinden zijn met uw verzoek om informatie en met dit besluit op
onze website
Om redenen van privacy zijn
alle documenten, incLusief uw verzoek en dit besluit, geanonimiseerd.
.

Wij hebben besloten de overige documenten niet openbaar te maken.
De reden daarvan hebben wij bij de desbetreffende documenten op de
inventarislijst vermeld. Hieronder vindt u onze nadere onderbouwing
per categorie van documenten.
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2001 DA Haarlem
Telefoon (023)514 3143
Fax (023) 514 3030
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Stuur9roepverslagen (nrs. 69, 74, 85, 96, 107, 128, 142, 145)

Wij hebben besloten deze verslagen niet openbaar te maken. Ingevolge
artikel 11, eerste lid, van de Wob wordt geen informatie verstrekt uit
interne documenten over de persoonlijke beleidsopvattingen van
ambtenaren en bestuurders. De verslagen zijn opgesteld ten behoeve
van intern beraad en bevatten hoofdzakelijk persoonlijke
beleidsopvattingen. De stuurgroep is voor
een beperkte periode ingesteld en er nemen geen belangenorganisaties
deel aan het overleg. In de stuurgroep vindt ook geen (inhoudelijke)
besluitvorming plaats. Besluitvorming vindt plaats in de geëigende
organen als Provinciale Staten en de Gemeenteraden.
Verder is het gezien de geringe omvang van de stuurgroep niet
mogelijk om de informatie te verstrekken in niet tot personen
herleidbare vorm als bedoeld in het tweede lid van voornoemd artikel.
Niet uit te sluiten valt dat, ondanks dat passages worden
geanonimiseerd, persoonlijke beleidsopvattingen kunnen worden
herleid tot individuele leden van de stuurgroep. Tevens is het niet
mogelijk gebleken om de persoonlijke beleidsopvattingen in de
verslagen te scheiden van de feitelijke informatie.
Interne memo’s, adviezen en notities (75, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 97,
98, 99, 100, 102, 103, 112, 118, 119, 131, 136, 137, 138, 151, 152,
153)

Al deze documenten zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en
bevatten hoofdzakelijk persoonlijke beleidsopvattingen. De stukken
bevatten ambtelijke voorstellen, afwegingen en suggesties, Omdat
slechts een beperkt aantal personen betrokken Is bij het project biedt
anonimisering geen uitkomst. Wij achten het voorts niet in het belang
van een goede en democratische bestuursvoering als standpunten van
individuele ambtenaren en bestuurders zelfstandig worden betrokken in
de politieke discussie. Wij zien in dit geval daarom geen aanleiding om
met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob de informatie in
niet tot personen te herleidbare vorm te verstrekken.
Verder is het vaste rechtspraak dat feitelijke gegevens die zo nauw zijn
verweven met persoonlijke beleidsopvattingen en het niet mogelijk is ze
te scheiden, evenmin openbaar worden gemaakt. Dit geldt ook voor uit
die feitelijke gegevens afgeleide prognoses, overwogen
beleidsalternatieven en de inhoud van de argumenten die daarbij zijn
gehanteerd (zie ABRvS van 8 oktober 2003, LjN:AL7678).
Gelet op het voorgaande hebben wij besloten deze documenten niet
openbaar te maken.
E-mails van bestuurders en ambtenaren (105, 111, 144)

Ook voor deze documenten geldt dat deze zijn opgesteld voor intern
beraad en slechts persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Zoals wij
hierboven ook hebben opgemerkt achten wij het niet in het belang van
een goed en democratische bestuursvoering als standpunten van

965840/984572
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individuele ambtenaren en bestuurders zelfstandig worden betrokken in
de politieke discussie. Wij hebben besloten deze emails niet openbaar
te maken om dezelfde reden als die welke geldt ten aanzien van de
interne memo’s, notities en adviezen.
Advies marktbenadering verbinding A8-A9 (71)
Dit document bevat een ambtelijk voorstel over de wijze waarop de
opdracht te zijner tijd op de markt gezet gaat worden. Het gaat niet
alleen om een intern stuk met persoonlijke beleidsopvattingen (een
ambtelijk voorstel) maar openbaarmaking hiervan zou ook onze
financiële en economische belangen kunnen schaden. Toekomstige
opdrachtnemers zouden hierop kunnen voorsorteren en daarmee loopt
de nog te starten aanbestedingsprocedure gevaar. Wij hebben besloten
dit document te weigeren op grond van artikel 11 eerste lid, en op
grond van artikel 10, tweede lid, sub b en g, van de Wob.
Dekking van de kosten (11 7)
Dit document bevat een ambtelijk voorstel over de dekking van de
kosten. Nog los van het feit dat het gaat om een intern stuk met
persoonlijke beleidsopvattingen gaat het om een stuk waarvan
openbaarmaking onze financiële en economische belangen en die van
anderen zou kunnen schaden. Er wordt nog onderhandeld tussen
betrokken overheden over hun bijdragen aan het project. We hebben
besloten dit document niet openbaar te maken op grond van artikel 11,
eerste lid, en op grond van artikel 10, tweede lid, sub ben g, van de
Wo b.
Kostenrapport en kostenraming (134 en 135)
Deze rapporten bevatten ramingen waarvan openbaarmaking de
financiële en economische belangen van alle betrokken overheden zou
kunnen schaden. Het project zal te zijner tijd aanbesteed moeten
worden, Als nu al bekend wordt welke bedragen worden geraamd voor
de diverse werkzaamheden kan dat ernstige gevolgen hebben voor de
aanbestedingsprocedure, in die zin dat toekomstige inschrijvers hun
biedingen hierop zullen afstemmen. Wij hebben besloten deze
documenten niet te verstrekken op grond van artikel 10, tweede lid, sub
b en g, van de Wob.
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POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de Statengriffier, mw. K. Bolt,
Dreef 3, tweede etage
2012 HR Haarlem

Uw contactpersoon

Telefoonnummer
•oord-holland.nl

ii)
Verzenddatum

29 U6, 201?
Betreft: Wob-verzoek inzake stukken Stuurgroep Verbinding A8-A9

Kenmerk
965840/984145

Geachte leden,
uw kenmerk
Ter uitvoering van artikel 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake
de actieve informatieplicht) informeren wij u over het volgende.
Op 22juni j.l. hebben wij een verzoek om informatie in het kader van
de Wet openbaarheid van bestuur ontvangen van het Noordhollands
Dagblad. Gevraagd wordt om openbaarmaking van alle documenten die
vanaf 201 5 geagendeerd waren in de Stuurgroep Verbinding A8-A9.
Onze beslissing op dit verzoek zal met het verzoek en de openbare
informatie in geanonimiseerde vorm gepubliceerd worden via

Vertrouwende

ii

hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
20120E Haarlem
www.noocd-holland.nl
N HCZ’

414

WIJ hopen u hiermee van dienst te zijn geweest. Voor vragen over dit
besluit kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar, vermeld
rechts bovenaan deze brief.

Staten van Noord-Hd

p rc

secretaris

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. Wij verzoeken u om in uw
bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag
bereikbaar bent.
Ook kunt u voor meer informatie de provinciaie website bezoeken:
www.noord-holland.nl.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers
die namens het college van gedeputeerde Staten deelnemen.
Bijlage: inventarisatieljst documenten Stuurgroep Verbinding A8-A9
2016-2017

965840/9B4572

