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Wij willen graag uw e-mailadres en telefoonnummer om snel
contact met u op te kunnen nemen. Dit vergemakkelijkt een
zorgvuldige afhandeling.
Telefoonnummer
E-ma lad res
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.

Alle stukken, op alle gegevensdragers,
betreffende de streekplanherziening tbv
Boskerpark (bouw vakantiehuizen) in
Groote Keeten / Callantsoog. Inclusief
emailverkeer, telefoonnotities, brieven
• etc...
In het bijzonder wens ik te ontvangen de
brief die gedeputeerde Hooijmaijers schreef
aan de wethouder(s) van de toenmalige
gemeente Zijpe waarover vragen zijn
gesteld in de commissie Ruimtelijke
Ordening en Volksgezondheid op 6 oktober
2005.
Alsmede alle correspondentie/stukken die
daarop betrekking hebben.
Ook wens ik specifiek te ontvangen alle
stukken die betrekking hebben op de motie
8-35 waarover in de P5 vergaderingen van
11 en 25 oktober 2004 is gesproken en
waarover is gestemd.
Daarnaast wens ik alle stukken /
correspondentie / telefoonnotities etc te
ontvangen die zijn gewisseld tussen
voormalig gedeputeerde Hooijmaijers en de
gebroeders Stam (Molenwaterbeheer bv)1
eigenaren van de grond in de Boskerpolder,
en de toenmalige wethouders en
ambtenaren van de toenmalige gemeente
Zijpe inzake Boskerpark / Boskerpolder /

streekpianherziening.
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Betreft:

WOB verzoek Bos kerpark
Kenmerk
1039221/1061356

Geachte
Op 20 januari 201 8 ontvingen wij uw verzoek om openbaarmaking van
stukken met betrekking tot de streekpianherziening Boskerpark uit de
jaren 2004 en 2005. Wij hebben een inventarisatie gemaakt van alle
documenten die vallen binnen de reikwijdte van uw verzoek.

Uw kenmerk

Hierbij treft u onze beslissing omtrent openbaarmaking van deze
documenten aan.
Wij hebben alle documenten getoetst aan de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob). Wij zullen de documenten in geanonimiseerde vorm

openbaar maken via publicatie op onze website www.noord
holland.nl/wob. Dit gebeurt binnen enkele dagen na de verzending van
dit besluit.
De door u gevraagde brief die Gedeputeerde T. Hooijmaijers in 2005
zou hebben verzonden aan de wethouder van de toenmalige gemeente
Zijpe hebben wij in onze archieven en in ons postregistratiesysteem niet
kunnen traceren.
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,

Postbus 3007

directeur Beleid

2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
2012 DE Haarlem
WWW. noord-holland. nI
Kvk nummer 34362354
Btw nummer NL.0010.03.1 24.B.08
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1039221/1061356

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 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.
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