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Betreft: Wob verzoek HOV Schiphol Oost

Geachte heei

Op 8 novemberj.l. ontvingen wij uw verzoek om informatie in het kader
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over het project ‘HOV
Schiphol Oost’. Wij hebben naar aanleiding van uw Wob verzoek een
inventarisatie gemaakt van de stukken die binnen de reikwijdte van uw
verzoek vallen.

U heeft een overzicht van de stuurgroepstukken en een overzicht van de
projectgroepstukken van ons ontvangen, deze overzichten zijn u
toegestuurd op 23 december 2016 (brief met kenmerk

879947/90071 9). Het betreft dan de documenten die betrekking
hebben op de periode vanaf het moment dat de weg op de dijk als optie
in beeld kwam. U heeft daarop niet gereageerd zodat wij deze twee
overzichten als uitgangspunt hebben genomen voor dit besluit. Op deze
overzichten stonden overigens niet de verslagen van het bilaterale
overleg tussen de provincie en het waterschap, deze verslagen vallen
ook binnen de reikwijdte van uw verzoek en zijn daarom door ons bij
dit besluit betrokken.

Wij hebben besloten de op de twee overzichten vermelde documenten
grotendeels openbaar te maken met uitzondering van de volgende
documenten.
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Verslagen van de stuurgroep en verslagen van de projectgroep.
Binnen de projectgroep en binnen de ambtelijke stuurgroep is de
bestuurlijke besluitvorming rond de HQV Schiphol voorbereid. Beide
overleggroepen zijn ingesteld voor dit specifieke project en voor
beperkte duur. De verslagen bevatten de resultaten van het interne
beraad binnen deze overleggroepen. De persoonlijke
beleidsopvattingen die daarin zijn opgenomen kunnen moeilijk
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geanonimiseerd worden gelet op de beperkte omvang van beide
groepen, ze zouden gemakkelijk te herleiden zijn naar personen.
Verder zijn de feiten die in de verslagen zijn opgenomen zodanig
verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen dat het niet mogelijk
is ze los daarvan te bezien. Gelet op artikel 1 1 eerste lid, van de Wob
worden deze verslagen derhalve niet openbaar gemaakt.

Stuurgroep 24 januari 2014, Notitie projectindeling, risico verdeling en
subsidie traject (3)
Dit interne document bevat informatie over de risico’s van het project
en de aanzet tot financiële verdeling daarvan. Openbaarmaking van
deze informatie zou de economische en financiële belangen van de hij
het project betrokken partijen kunnen schaden. Naar onze mening
wegen deze belangen in dit geval zwaarder dan het algemene belang
dat met openbaarheid is gediend. Met een beroep op artikel 1 0, tweede
lid, sub b en sub g, van de Wob maken wij dit document niet openbaar.
De projectrisico’s zelf zijn overigens openbaar gemaakt tijdens de
aanbesteding en daar beschikt u dus al over.

Stuurgroep 19september2014, stuurgroepnotitie voortgang
erfpachtdiscussie (6)
Dit document bevat informatie over een privaatrechtelijke
aangelegenheid (erfpacht), openbaarmaking daarvan zou onze
onderhandelingspositie en die van derden kunnen schaden bij eventuele
afkoop van erfpacht. Gelet op artikel 10, tweede lid, sub b en sub g, van
de Wob maken wij dit document niet openbaar. Naar onze mening
wegen de financiële en economische belangen van betrokkenen in dit
geval zwaarder dan het algemene belang dat met openbaarheid is
gediend.

Concept samenwerkingsovereenkomst Stuurgroep 2 oktober 2015 (7),

stuurgroep 6 november 2015(5)
Deze concepten van de samenwerkingsovereenkomst maken wij niet
openbaar, het gaat om conceptteksten die zijn opgesteld voor intern
beraad als bedoeld in artikel 11. Volgens vaste jurisprudentie behoeven
conceptteksten niet verstrekt te worden. De onderhandelingen over de
totstandkoming van een overeenkomst moeten in alle vrijheid kunnen
plaatsvinden en daarbij is van belang dat concepten vertrouwelijk
uitgewisseld kunnen worden.
Wij beroepen ons voorts op artikel 1 0, tweede lid, sub g, van de Wob.

Openbaarmaking van deze conceptteksten kan immers een verkeerd
beeld geven naar buiten toe en het geeft inzicht in de
onderhandelingspositie en — strategie van de betrokken partijen. Dit
zou kunnen leiden tot een onevenredige benadeling van betrokkenen.
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Stuurgroep 2 oktober 2075, stuurgroep 6 november, geannoteerde
agenda’s
Deze twee agenda’s maken wij niet openbaar omdat daarin annotaties
zijn opgenomen die aan te merken zijn als persoonlijke
beleidsopvattingen in de zin van artikel 11, eerste lid, van de Wob.

Documenten die buiten de reikwijdte van het verzoek vallen
Ten slotte merken wij op dat op de aan u toegestuurde overzichten drie
documenten staan vermeld die niet te maken hebben met het project
HOV Schiphol Oost en die daarom buiten de reikwijdte van uw verzoek
vallen. Het gaat om stukken die betrekking hebben op het project HOV
Schiphol Zuid. Het gaat om het document genummerd 8 van de
stuurgroep van 4juli 2014 (Stand van zaken knooppunt Schiphol Zuid),
het document genummerd 6 van de stuurgroep van 14 november 201 4
(Resultaten verkenning Knooppunt Schiphol Zuid) en het document
genummerd 10 van de stuurgroep van 29juni 201 5 (Stuurgroepnotitie
Plan van aanpak Knooppunt Schiphol Zuid + plan van aanpak). Deze
documenten hebben wij niet bij het verzoek betrokken. Mocht u daarin
alsnog geïnteresseerd zijn kunt u contact opnemen met de
behandelend ambtenaar.

Op bijgevoegde overzichten hebben wij aangegeven welke documenten
wij openbaar maken en welke niet. In de documenten die wij openbaar
maken zijn financiële gegevens weggelakt omdat openbaarmaking
daarvan onze positie op de vrije markt zou kunnen verstoren, ook bij
toekomstige aanbestedingen. Het gaat om ramingen. Wij beroepen ons
in zoverre op artikel 1 0, tweede lid, sub b, van de Wob. Ook financiële
gegevens die de belangen van andere betrokkenen bij dit dossier
zouden kunnen schaden zijn onleesbaar gemaakt ge(et op artikel 10,
tweede lid, sub g, van de Wob. Naar onze mening wegen deze
economische en financiële belangen in dit geval zwaarder dan het
algemene belang dat met openbaarmaking is gediend.
Verder zijn om redenen van privacy als bedoeld in artikel 10, tweede lid,
sub e, van de Wob persoonsgegevens weggelakt.

Nooo,
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Ten aanzien van de eerdergenoemde verslagen van het bilateraal

overleg dat tussen provincie en het waterschap heeft plaatsgevonden in
het kader van het project HOV Schiphol Oost merken wij op dat deze
verslagen, net als de verslagen van de stuurgroepoverleggen en de
projectgroepoverleggen, zijn opgesteld voor intern gebruik en
hoofdzakelijk persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. De verslagen
bevatten een vrijwel letterlijke weergave van hetgeen tijdens deze
overleggen is besproken. Gelet op artikel 11 eerste lid, van de Wob
worden deze verslagen eveneens niet openbaar gemaakt. Overigens
heeft u de belangrijkste documenten van dit overleg reeds in een eerder

stadium ondershands van ons ontvangen in het kader van onze
samenwerking. Van verdere verspreiding zien wij om de hierboven

genoemde redenen af.

De openbare informatie zal binnen enkele dagen te raadplegen zijn via

onze website, www.noord-holland.nl/wob, met daarbij uw verzoek en
ons besluit in geanonimiseerde vorm.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen
kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland,

p nc1esecrtarIs

Als ii 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.


