ROZE MOND
advocaten
Herengracht 567
1017 CD Amsterdam
T (020) 622 77 77
f

(020) 623 83 80

W www.ro2emond.nI

TEVENS PER E-MAIL: secr.post@noord-holland.nl; servicepunt@noord-holland.nl

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland
Dreef 3
2012 HR Haarlem
T.a.v. mevrouw Elîsabeth Post (gedeputeerde Openbaar Vervoer)

advocaat
•@rozemond.nI

Amsterdam, 28 september 2017

Geacht college,
Inzake: WOB-verzoek Pilot Project DisplayDired
U bent betrokken bij het in mei 2017 aan de markt bekendgemaakte project
DisplayDirect.
Hierbij verzoek ik u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (‘Wob’)
om een afschrift van uw volledige projectdossier tot op heden, inclusief alle gegevens
waarover u in het kader van de voorbereiding van dit project beschikt.
—

—

Ik verzoek u vriendelijk mij de gevraagde informatie zo snel mogelijk, doch in ieder
geval binnen de in art. 6 lid 1 Wob genoemde termijn te verstrekken.
Teneinde de overdracht van de informatie te vereenvoudigen en uw werklast te
beperken verzoek ik u om de informatie zoveel mogelijk digitaal te verstrekken. Dat
sluit bovendien aan bij ons verzoek de informatie kosteloos te ontvangen.
—

—

Voor uw inspanningen en reactj54ég ik u reeds dank.
Hoonachtend,

RozemQnd advocaten is een maatschap. Opgedragen werkzaamheden worden uitgevoerd door de maatschap
onder toepassehjkheid van Nederlands recht. De gezamenlijke aansprakelijkheid van de maatschap en haar
leden Is beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende gevalplaatsvindt onder de bemepsaansprakeljkheids
verzekering van de maatschap.
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Betreft: Wob—verzoek pilot Display Direct
Geachte

Verzenddatum

t 7 NOV, 207?
Kenmerk

Op 28 september 201 7 ontvingen wij uw verzoek om openbaarmaking
van het volledige projectdossier tot en met 28 september 201 7,
inclusief alle gegevens waarover de provincie Noord-Holland beschikt in
het kader van de voorbereiding van dit project. Op 1 7 oktoberjl.
hebben wij een ontvangstbevestiging gestuurd (kenmerk
1 000739/1 003947) en daarin ook gemeld dat wij uiterlijk 24 november
een beslissing op uw verzoek zullen nemen. Tenslotte heeft dhr.I
(van Doorne advocaten, met kenmerk GV/mvdb/5 5001 1 20/),
een brief gestuurd om duidelijkheid te verschaffen over het project
Display Direct.

1 000739/1 016914

Uw kenmerk

Wij hebben een inventarisatie gemaakt van alle documenten die vallen
binnen de reikwijdte van uw verzoek, deze zijn in bijgevoegde
inventarislijst opgenomen. Daarbij hebben wij uw verzoek (in tijd)
uitgebreid tot de documenten die tot 1 5 november 201 7 in ons bezit
zijn. Hierbij treft u onze beslissing omtrent openbaarmaking van deze
documenten aan.
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.nl/wob. In de inventarislijst is aangegeven om welke
documenten het gaat.
Op grond van artikel 1 0 lid 2 sub e Wob (eerbiediging persoonlijke
levenssfeer) zijn de namen in alle documenten weggelakt. Op grond van
artikel 11 lid 1 Wob (persoonlijke beleidsopvattingen t.b.v. intern
beraad) is een passage in de e-mails van 6 en 1 8juli 201 7 over status
Display Direct, weggelakt.
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Tenslotte wordt de overige informatie uit de agenda’s en verslagen van
1 3juni 201 7, 10 oktober 201 7 en 14 november 201 7 niet verstrekt
omdat deze informatie geen betrekking heeft op Display Direct en
derhalve buiten uw verzoek valt.
Afsluiting
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 www.noord-holland.nl/wob.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u naar aanleiding van dit besluit en de openbare documenten
nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de behandelend
ambtenaar.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

directeur Beleid

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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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
bi] een spoedeisend belang een voorlopige voorziening aanvragen bij
de Voorzitter van de rechtbank Noord-Holland.
-
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