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“Post” <Post@Noord-Holland.nI>

WOB verzoek

Titel Verzoek om informatie (Wet openbaarheid van bestuur)

Naam aanvraag_WOB_pnh

Actie Ingevuld tormulier

Kenmerk 51451318

Status Gereed

Aangemaakt 12-07-2017 14:35:17

Dit bericht is voor DIV

Ter registratie in Verseon:

1’
* = invoer verplicht

Particulier of Organisatie

Organisatie

Geslacht

Voornaam

Achternaam

From:
Date:
To:
Subject:

Onderstaand formulier is zojuist ontvangen:

Verzoek om informatie
(Wet openbaarheid van bestuur)

Org ani sati
e

Vrouw

1

z]

Telefoonnummer

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

E-mailadres

Straat ï HUISn

Postcode [ Plaats

Welke documenten wilt u Geachte medewerker van de provincie NH,
ontvangen van de
provincie Noord-Holland? Ik zoek naar alle relevante documenten met betrekking tot
Als u niet weet in welk camping Bakkum in Castricum. In het bijzonder zou ik graag
document de door u de volgende documenten ontvangen.
gewenste informatie
staat, 1) documenten met informatie over de geschiedenis met
beschrijf dan het betrekking tot kampeervergunningverlening aan
onderwerp zo duidelijk kampeerders op camping Bakkum
mogelijk. 1) Kopie van de beheersovereenkomst tussen de provincie

noord holland en WPN met betrekking tot het beheer en de
exploitatie van camping Bakkum
3) controle en toezicht relaties tussen de provincie NH en
WPN met betrekking tot camping Bakkum
4) pacht en of erfdienstbaarheidovereenkomsten met
betrekking tot camping Bakkum
5) overeenkomst tussen WPN en camping Bakkum waaruit
de rechten blijken dat de camping Bakkum het terrein mag
exploiteren
7) documenten met betrekking tot het mandaat van WPN
inzake het beheer van Bakkum
8) documenten met betrekking tot het mandaat van
camping Bakkum om het terrein te exploiteren;
9) documenten die zicht geven op het publiek toezicht op de
wijze waarop camping Bakkum wordt beheerd.

Hartelijk dank,
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1 Provincie
I Noord-Holland

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

Telefoonnummer

noord—holland.nl

Betreft: Wob verzoek

Geachte mevrouw

Op 12 julî ontvingen wij uw verzoek om openbaarmaking van informatie
betreffende de relatie tussen de provincie Noord—Holland en PWN. Meer
in het bijzonder bent u geïnteresseerd in de relatie tussen PWN en

Camping Bakkum. Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de
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 de als 986015 en 986018 genummerde
beheerovereenkomsten getoetst aan de Wet openbaarheid van bestuur

(Wob). Daarnaast heeft PWN aangegeven geen bezwaar te hebben tegen
openbaarmaking van deze documenten. De stukken zullen openbaar

worden gemaakt via publicatie op onze website www.noord—

holland.nl/wob.

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-holtand.nl/wob.

Verzenddatum

28 AUG, 207?
Ken merk

973 73 1/986027

Uw kenmerk

n .v. t.

113

Wij attenderen u er op dat een groot deel van de door u gestelde vragen
betrekking heeft op de relatie tussen PWN en Camping Bakkum. Omdat

de provincie geen partij is bij deze relatie, moeten wij u voor een deel
van uw vragen doorverwijzen naar een van bovengenoemde partijen.

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Houtpleln 33

2012 DE Haarlem

www.noord-holland. ni
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NH 00 01



2 3 973731/986027

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,

directeur Beleid

dhr. H.J. Schartman

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.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



Provincie
Noord-Holland

31 3 97373 1/986027

kenmerk omschrijving Openbaar vindplaats Weigeringsgrond

ja/nee Wob

986015 Beheerovereenkomst nee n.v.t. n.v.t.

tussen Provincie NH

en PWN 1990

2 986018 Aanvulling nee n.v.t. n.v.t.

beheerovereenkomst
tussen Provincie NH

en PWN 1997

Inventarisljst behorende bij Wob dossier 973731 (kenmerk

973 73 1/9 7373 2)

NHfloC,


