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From:
Date:
To:
Subject:

“Formdesk Response’ <response@formdesk.com>
22 Nov 2017 14:57:42 +0100
“Post <Post@Noord-Holland.nl>
WOB verzoek

Titel

Verzoek om informatie (Wet openbaarheid van bestuur)

Naam

aanvraag_WOB_pnh

Actie

Ingevuld formulier

Kenmerk

53943406

Status

Gereed

Aangemaakt

22-11-2017 14:56:33

Dit bericht is voor DIV
Ter registratie in Verseon:

1

Onderstaand formulier is zojuist ontvangen:

tI

1

Verzoek om informatie (Wet openbaarheid van bestuur)
* =

invoer verplicht

Particulier of Organisatie

Particulier

Geslacht

Ma
n

Voornaam
Achternaam
Straat

Huis n

—

Page 2

Postcode

r

Plaats

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

z

E-mailadres
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.

Egmond a.d.Hoef/ Bergen 22 november
2017
Betreft: de voetbalfusie m.b. t de clubs
Egmondia-Zeevogels-Adelbert alsmede de
fusielocatie Egmonderstraatweg Egmond
a.d.Hoef
Geachte heer, mevrouw,
Graag ontvang ik van u alle
correspondentie, geschreven of per email,
tussen de Gemeente Bergen en de
Provincie NH en de gedeputeerde Mw
Geldhof, en tussen de PWN en de Provincie
NH en de gedeputeerde ( Mw Geldhot) in
de periode 1 januari 2015 tot en met
heden, zowel gearchiveerd als niet
gearchiveerd alsmede de
gespreksverslagen van overleggen tussen
provinciale ambtenaren en gemeentelijke
ambtenaren inzake de voetbalfusie en de
fusielocatie zoals genoemd in de aanhef.
In afwachting,
met vriendelijke groet,

Provincie
Noord-Holland
POSTBuS 3007 2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon
EEL/RO
Telefoonnummer
oord-holland.nl

1(3

Betreft:

Wob verzoek fusie voetbalclubs Egmond aan den Hoef

Geachte

Verzenddatum

3 1 JAN. 2018
Kenmerk
1019741/1039916

Op 22 november 201 7 ontvingen wij uw verzoek om openbaarmaking
van informatie over de fusie met betrekking tot de voetbalclubs
Egmondia, Zeevogels en Adelbert, alsmede de fusielocatie
Egmonderstraatweg, Egmond aan den Hoef. 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.

uw kenmerk

Wij hebben alle op de lijst vermelde documenten getoetst aan de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Zoals op de inventarislijst is
aangegeven zullen wij een aantal documenten in geanonimiseerde vorm
openbaar maken via publicatie op onze website www.noord
holland ni/wob. De overige documenten worden niet openbaar
gemaakt. In de inventarislijst is aangegeven om welke documenten het
gaat. Hieronder treft u onze motivering aan om deze documenten niet
openbaar te maken.
Artikel 10 Wob, eerste 1, sub d:
Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege
voor zover dit persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van
hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de
verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer
maakt. We hebben daarom de persoonsgegevens in alle openbaar te
maken documenten verwijderd.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Artikel 10 Wob, tweede lid, sub b:
Documenten worden niet openbaar gemaakt als daardoor economische
of financiële belangen van de provincie of van andere overheden

Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www. noord-holland. n 1

213

worden geschaad. In dit geval is er sprake van een nog te voeren
onderhandeling tussen de gemeente Bergen en de provincie Noord
Holland over een grond-transactie. Het gaat om de documenten AS1
bijlage2 en HG2.
Artikel 1 1 Wob, eerste lid:
Informatie uit documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern
beraad en die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten, hoeft niet
openbaar te worden gemaakt. Als documenten van intern beraad
worden o.a. aangemerkt: gespreksverslagen van overleggen binnen de
overheid, ambtelijke adviezen, memo’s, concepten van stukken etc. Op
grond hiervan zullen wij de volgende documenten niet openbaar
maken: ASi bijlage 2, HG1, HG1 bijlagel, HG1 bijlage 2, HG2, HG4,
HGS, HG6, HG7, HG8, HG8 bijlage 1, HG9, HG1 0, HG1 0 bijlage 1, HG1 1,
HG12, HG14, HG15, HG16, HG17, HG18, HG21, HG23 bijlage 1,JA1,
jA2, ]A3, jA4, jA5, JA6, jA7, JAs, JAI 0, JA1 1, jA1 1 bijlage 1, jA1 2, JA1 3,
JA14,JA15,jA16,JA17, MD1, MD2, MD3, MD4, MD6, MD7, MD9, MD1O,
MD11, MD12, MD14, MD15, MD18, MD2O en 5T2.
Deze documenten zijn met name e-mails tussen ambtenaren van de
provincie en de gemeente Bergen opgesteld ten behoeve van intern
beraad met daarin persoonlijke beleidsopvattingen. Wij zijn van mening
dat er geen aanleiding is om krachtens artikel 11, lid 2 Wob in niet tot
personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze
persoonlijke beleidsopvattingen. Het is vaste rechtspraak dat feitelijke
gegevens die zo nauw zijn verweven met persoonlijke
beleidsopvattingen dat het niet mogelijk is ze te scheiden, evenmin
openbaar worden gemaakt.
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,

1O19741/1O3916

Provincie
Noord-Holland
313

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

1

prov1nciesecretaris

voorz 1

R.. BergkamP
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. noot cl
o land n 1.
-

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.
-

-

1019741/1039916

Provincie
Noord-Holland
POSTBUS 3007 2001 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
HEL/RO
Telefoonnummer
oord-holland.nl

112

Betreft: Wob-verzoek fusie voetbalclubs Eg mond aan den Hoef

Verzenddatum

3 1 JAN. 2018

Geachte leden,

Kenmerk

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis:

1019741/1036623
Uw kenmerk

Het college besluit:
1. Naar aanleiding van een Wob-verzoek naar informatie over de fusie
van drie voetbalclubs in Eg mond aan den Hoef een aantal
documenten in geanonimiseerde vorm openbaar te maken via
publicatie op de website vwvnoord-holland nICh.
2. Een aantal documenten of delen daarvan niet openbaar te maken op
basis van artikel 1 0 en 11 van de Wob.
3. Via een brief de indiener van het Wob-verzoek hiervan op de hoogte
te brengen.
De indiener van het Wob-verzoek heeft verzocht om openbaarmaking
van alle correspondentie tussen de provincie en de gemeente Bergen en
de provincie en het PWN, over de fusîe van de voetbalclubs Egmondia,
Zeevogels en Adelbert, en de fusielocatie Egmonderstraatweg, Egmond
aan den Hoef. Ook worden gespreksverslagen van overleggen tussen
ambtenaren van de provincie en gemeente Bergen opgevraagd. Het gaat
om de periode 1 januari 201 5 22 november 201 7.
-

In totaal 71 documenten vallen binnen de reikwijdte van het verzoek;
voor het overgrote deel e-mails. Van deze documenten kunnen er 1 6
(geanonimiseerd op basis van artikel 1 0 Wob lid 1 d) openbaar gemaakt
worden. Enkele persoonlijke beleidsopvattingen zijn hieruit verwijderd,
op grond van artikel 11 Wob lid 1. De overige 55 documenten worden
niet openbaar gemaakt, omdat hier dusdanig veel persoonlijke
bèleidsopvattingen in zitten dat de documenten na weglakken van deze
opvattingen niet meer te lezen zijn. In een enkel geval speelt ook artikel

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
2012 DE Haarlem

www

noord-holland. n 1
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1 0 Wob lid 2b: de economische of financiële belangen van de Staat (in
dit geval informatie over mogelijke grondtransacties).
De gemeente Bergen is in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te
dienen tegen openbaarmaking van documenten. Zij heeft daarvan
gebruik gemaakt en het verzoek van de gemeente om bepaalde
informatie op grond van de weigeringsgronden niet te verstrekken
wordt in dit CS-besluit ingewilligd.
Onze beslissing op dit Wob-verzoek zal met het verzoek en de openbare
informatie in geanonimiseerde vorm gepubliceerd worden via
wviw. n no rd ho land. ri 1/Wo b.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pie inciesecretaris

.M. Bergkamp

15-04-2016

26-08-2016

24-10-2016

29-09-2016

16-01-2017

16-01-2017

16-01-2017

MD13

MD5

MOS bijlage 1

MD21

MD16

MD16 bijlage 1

MD16 bijlage 2

Raadbesluit gemeente Bergen dd 20 december
2016, bijlage bij mail gemeente Bergen aan
PNH dd 16-01-2017

Brief PNH aan gemeente Bergen over concept
structuurvisie Egmond aan den Hoef
Mail gemeente Bergen aan PNH over
raadsvoorstel gemeente Bergen
Raadsvoorstel gemeente Bergen dd 15-122016, bijlage bij mail gemeente Bergen aan
PNH dU 16-01-2017

rapportage Stivas
Bloembollengeschiktheidsonderzoek
compensatielocaties
sportcomplex Egmond, rapport Stivas

met reactie op pre-alabele vraag gemeente
Bergen
Mail gemeente Bergen aan PNH over
principebesluit gemeenteraad Bergen
Mail gemeente Bergen aan PNH over de

10 id
10 id

n.v.t.
n.v.t.

https:/Jwww.r
adbergen
nHl/zoeken/r
aa U sbesl uit%2
020%2Odecem
ber%202016/
https:/jwww.r
iaUbergen
nli.nl/zoekJ
aadsbeskiit%2

Deels
Deels
Ja

Ja

St VE) S

https://www. t
E)adherer1rih.nI/zoeken/

10 id

n.v.t.

Deels
Ja

10 id

n.v.t.

Deels

Weigeringsgronden WOB:
10 lid 1 onder d: persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens (namen, functies, e
mailadressen en telefoonnummers van ambtenaren)
10 lid 2 onder b: de economische of financiële belangen van de Staat
11 lid 1: persoonlijke beleidsopvattingen

Verseon: 1019741/1039919

HOEF
INVENTARISLIJST WOB-VERZOEK FUSIE VOETBALCWBS EGMOND AAN DEN

10 id

10 id

n.v.t.

n.v.t.

Deels

Deels

25-07-2017

28-06-2017

MD28def

MD8

24-07-2017

24-07-2017

Najaar
2017

MD19

MD9 bijlage 1

HG1, HG1
bijlagel, HG
bijlage2, HG2,
HG4, H65, HG6,
HG7, HG8, HGS
bijlagel, H69,

__________

__

10 id

n.vt.

Deels

Mail gemeente Bergen aan PNH over kwaliteit
bollengrond
Brief college GS PNH aan college B&W
gemeente Bergen met vooroverlegreactie
bestemmingsplan
Mail PNH aan gemeente Bergen over
opmerkingen vooroverlegreactie
Mail PNH aan gemeente Bergen over
opmerking op ontwerp bestemmingsplan
Brief PNH aan gemeente Bergen, bijlage bij mail
PNH aan gemeente Bergen dd 24-07-2017
E-mails tussen PNH en de gemeente Bergen
over het Watertorengebied

24-04-2017

MD17

10 ld
10 id
10 id

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Deels
Deels
Nee

nh.nl/zoeken/r
dsbesl ui t%2
020%20decetri
be r%202016/

ps:L/wwwr

Ja

Motie gemeenteraad Bergen, bijlage bij mail
gemeente Bergen aan PNH dd 16-01-2017

16-01-2017

MD16 bijlage 3

020%20d ecern
ber%202016/

/ 2b / 11

lid 1

Weigeringsgronden WOB:
10 lid 1 onder d: persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens (namen, functies, e
mailadressen en telefoonnummers van ambtenaren)
10 lid 2 onder b: de economische of financiële belangen van de Staat
11 lid 1: persoonlijke beleidsopvattingen

INVENTARISLIJST WOB-VERZOEK FUSIE VOETBALCWBS EGMOND AAN DEN HOEF
Verseon: 1019741/1039919

HG10, HG10
bijlage 1, HG,
H612, HG4,
HG1S, HG16,
HG17, HG8,
HG2, HG23
bijlage 1

Weigeringsgronden WOB:
10 lid 1 onder cl: persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens (namen, functies, e
mailadressen en telefoonnummers van ambtenaren)
10 lid 2 onder b: de economische of financiële belangen van de Staat
11 lid 1: persoonlijke beleidsopvattingen

INVENTARISLIJST WOB-VERZOEK FUSIE VOETBALCLUBS EGMOND AAN DEN HOEF
Verseon: 1019741/1039919

