Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Formdesk Response <response@formdesk.com>
zondag 19 februari 2017 17:59
Post
voor DIV nalatig pnh

Opvolgïngsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Gemarkeerd

Categorieën:

Berna; VERSEON

Titel

Verzoek om informatie (Wet openbaarheid van bestuur)

Naam

aanvraag_WOB_pnh

Actie

Ingevuld formulier

Kenmerk

48438678

Status

Gereed

Aangemaakt

19-02-2017 17:56:39

Gewijzigd

19-02-2017 17:58:24

Dit bericht is voor DIV
Ter registratie in Verseon:

Onderstaand formulier is zojuist ontvangen:

Verzoek om informatie
(Wet openbaarheid van bestuur)
Particulier of
organisatie

Organisatie

Organisatie

GroenLinks Texel

Geslacht
Voornaam

F

Achternaam
Telefoonnummer

1

L
1

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

zorgvuldige afhandeling
E- mail adres
Straat

Huisnr

Postcode

Plaats

j_________

Welke documenten wilt Geachte heer! mevrouw,
u ontvangen van de
provincie Noord
Hierbij doe ik een beroep op de Wet Openbaarheid van
Holland?
Bestuur en verzoek ik om toezending van alle afschriften
Als u niet weet in welk betreffende de inrichting van de Schilbolsnol (Texel) als
document de door u
Vuilstort ‘t Horntje op Texel, de vergunningen die daartoe
gewenste informatie
zijn aangevraagd en/of verleend door alle instanties, de
staat,
metingen die er zijn verricht in de breedste zin en de
beschrijf dan het
briefwisselingen die zijn gevoerd tussen de provinciale
onderwerp zo duidelijk instanties en de gemeente Texel en vice versa.
mogelijk.
Indien U voor de volledige afhandeling van dit WOB-verzoek
dit door moet sturen naar andere bestuursorganen of
instanties, wordt een schriftelijke kopie hiervan op prijs
gesteld. Als hoofdgeadresseerde van dit WOB verzoek blijft
U echter verantwoordelijk voor de correcte afhandeling
hiervan.
Gaarne ontvang ik Uw beschikking en de gevraagde WOB
documenten binnen de wettelijke termijn.
Tevens ontvang ik graag een ontvangstbevestiging.
U bij voorbaat dan kend voor de toezending van de
documenten,
Met vriendelijke groet,

2

Provï ncie
Noord-Holland
POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon
RU/BG
TelefoonnummeL

112

Betreft: Wob-verzoek
Project: ‘t Horntje te Texel

Verzenddatum

Geachte

Kenmerk

12 APR 2Ü1?
92048 1/928975

Op 20 februari 201 7 ontvingen wij uw verzoek om alle afschriften
betreffende de inrichting van de Schilboisnol als Vuilstort ‘t Horntje op
Texel, de vergunningen die daartoe zijn aangevraagd en/of verleend
door alle instanties, de metingen die er zijn verricht in de breedste zin
en de briefwisselingen die zijn gevoerd tussen de provinciale instanties
en de gemeente Texel.

Uw kenmerk
48438678

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.
Wij hebben alle op de inventarislijst vermelde documenten getoetst aan

de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wij hebben besloten de
volgende documenten niet openbaar te maken.
De nummering correspondeert met de inventarislijst.
2. Rapport telefoongesprek van 6juni 1972,
31. Checklist ingediende melding van 30 mei 2011,
34. Juridisch toets formulier van 29januari 2014.
Wij hebben besloten deze documenten niet openbaar te maken. Het
gaat om een interne, persoonlijke aantekening of advies van een
ambtenaar die betrokken is bij het dossier, deze aantekeningen zijn te
beschouwen als persoonlijke beleidsopvattingen als bedoeld in artikel
11, eerste lid, van de Wob. De annotatie bevat geen feitelijke informatie
en voor zover dat wel het geval is, is deze zo verweven met de
persoonlijke beleidsopvattingen zodat het niet mogelijk is ze van elkaar
te scheiden. Het verstrekken in niet tot de persoon herleidbare vorm is
vrijwel onmogelijk gezien het feit dat bekend is dan wel gemakkelijk te

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www. noord-holland. nI

2

1

2

achterhalen valt welke ambtenaar deze persoonlijke beleidsopvattingen
heeft geuit.
Alle overige in de inventarislijst opgenomen documenten maken wij in
geanonimiseerde vorm openbaar. Om redenen van privacy als bedoeld
in artikel 1 0, tweede lid, sub e, van de Wob, zullen persoonsgegevens
worden weggelakt. 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.noordholland.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 kunt u contact opnemen met de behandelend
ambtenaar.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pjøyinciesecretaris

Remkes

BergkamP

ATs u belanghebbende bentkunt 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.nI.
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.

—

-

1 bijlage: inventarisljst

920481/928975

Provincie
Noord-Holland
POSTBUS 3007 200T DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
201 2 HR Haarlem

Uw contactpersoon

Telefoonnummer
noord-hoiland.nl

ljl

Betreft: WOB-verzoek
Project: ‘t Horntje te Texel

Verzenddatum

Geachte leden,

Kenmerk

1 2 APR, 201?
920481/92 8 977

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) zenden wij u bij deze ons besluit met
betrekking tot het Wob-verzoek dd. 20 februari 201 7 van
namens GroenLinks Texel. De openbare documenten zullen
met het verzoek en het besluit in geanonimiseerde vorm worden

Uw kenmerk

gepubliceerd Via www.noord-hofland.nI/wob.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

es
piin
aris

*M. BergkamP

Postbus 3007

2 bijlagen:
Brief GS aan
inventarislijst
-

—

2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
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201 2 DE Haarlem
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