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Verzoëk om informatie
(Wet openbaarheid van bestuur)

invoer verplicht

Particulier of
Organisatie

Particulier

Geslacht

Man

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

Telefoonnummer
-

--

-

E mail adres
-

-

Straat

-

-J

Huisnr

Postcode
Welke documenten wilt
u ontvangen van de
provincie NoordHolland?
Als u niet weet in welk
document de door u
gewenste informatie
staat,
beschrijf dan het
onderwerp zo duidelijk
mogehjk.

Plaats
Geachte College

-

Hierbij doe ik u een verzoek zoals bedoeld in artikel 3 van
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Ik verzoek u mij een kopie te verstrekken van de brief van
17 juli 2015 waarmee het college van Burgemeester en
wethouders van Hilversum bij de provincie Noord-Holland op
grond van de Uitvoeringsregeling subsidie Water als
Economische Drager, thema watertoerisme en
waterrecreatie Noord-Holland een aanvraag heeft ingediend
voor subsidie voor het realiseren van aanlegplaatsen voor
sloepen in de Oude Haven te Hilversum.
Ik verzoek u tevens een kopie te vertrekken van alle
bijlagen en bescheiden die bij deze subsidieaanvraag aan de
provincie Noord-Holland zijn gevoegd.
Voor uw informatie: op dit subsidieverzoek heeft de
provincie een besluit genomen dat bij brief van 27
november 2015 kenmerk 657783/704432 aan B&W van
Hilversum kenbaar gemaakt is.
Ik verzoek u mij zo snel mogelijk te laten weten wanneer ik
de betreffende stukken mag verwachten.
Hoogachtend,
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Provincie

Noord-Holland
POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon
cz/sI/su
Doorkiesnummer
oord—hoHand.r,I

112

Betreft: WOB-verzoek
Project: Kopie brief 17 juli 2015 gemeente Hilversum
Geachte

-

Verzenddatum

—2 ME!y;
Ken merk
939941/946838

Op 11 april jongstleden ontvingen wij uw verzoek om een kopie van de
subsidieaanvraag van het college van Burgemeester en wethouders van
Hilversum, van 17 juli 2015, te openbaren. Wij hebben de ontvangst van
dit verzoek op 20 april jongstleden per e—mail aan u bevestigd.

Uw kenmerk

De betreffende subsidieaanvraag is in het kader van de
uitvoeringsregeling Water als Economische Drager, watertoerisme en
waterrecreatie, Noord-Holland 2015, onderdeel sloepennetwerk (WED
2015), ingediend.
Wij hebben besloten de betreffende subsidieaanvraag openbaar te
maken. In het document dat wij met dit besluit openbaar maken zijn de
persoonsgegevens onleesbaar gemaakt om redenen van privacy als
bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e van de Wob.
We zullen uw verzoek en onze reactie daarop, geanonimiseerd plaatsen
op www.noord-holland.nl/wob.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord—Holland,
namens dezen,
directeur Concernzaken
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Deze brief is digftaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
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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 123, 2000 MD 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
bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de
Voorzitter van de Rechtbank Noord—Holland.
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