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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

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.

Geachte Provincie
Ik zou graag de subsidie aanvraag en
toekenning willen
ontvangen die gedaan is door de NV
Stadsherstel ten aanzien van de
• herbestemming van de Genieloods van Fort
• aan den Ham
Deze beide over een subsidie van 50000
euro met een uitgave van de NV
Stadsherstel van 150.000,- euro
En ook, omdat ik dat vergeten ben , de
toekenning door de provincie van de
subsidie aanvraag uit 2016 van 200.000,eu ro
Daarbij alle relevante stukken met
betrekking tot de subsidie aanvragen t.a.v.
de Genieloods Fort aan den Ham
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Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

Telefoon nummer

112
Verzenddatum

Betreft: Wob verzoek
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Op 1 3 juli 201 8 ontvingen wij uw verzoek om openbaarmaking van de
subsidieaanvraag en -toekenningsbeschikkingen voor restauratie (door
u herbestemming genoemd) van de Genieloods bij Fort aan den Ham.
Daarnaast verzoekt u om alle relevante stukken met betrekking tot de
subsidieaanvragen ten aanzien van de Genieloods bij Fort aan den Ham.

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 de documenten in geanonimiseerde vorm
openbaar maken via publicatie op onze website ww.noord

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.nI/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,
namens deze,

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

directeur Concernzaken

Fax (023) 514 3030
Houtplein 33

2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
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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:
ww noord -hol land 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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