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Geachte

Een aantal vragen dan wel verzoeken in het kader van de WOB wet

-Kunt u mij het engelstalige HIA rapport doen toe komen

-
Op 15 mei heeft u mij bevestigd dat er een gesprek tussen de procincie en Witteveen en

Bos had plaatsgevonden voorafgaand aan het opstellen van de brieven datum 26 april 2017
die Witteveen en Bos hebben geschreven aan de Statencommisie Mobiliteit en Financiën

$ mei 2017
Op 16 mei heb ik u de volgende vraag per mail gestuurd
“Dank voor de bevestiging gisteren de 15e mei dat recent een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de provincie
en Witteveen en Bos
Kunt u mij laten weten wie er bij dat gesprek aanwezig waren, wat de aanleiding en inhoud van het gesprek was
en kunt u mij mail en/ofbriefwisseling van de afgelopen 2 maanden tussen de provincie en Witteveen en Bos
doen toekomen”

Kunt u mij alsnog een antwoord op mijn mail geven. Dus van wie ging het gesprek uit , wie waren daar van de
provincie en Witteveen en Bos aanwezig en kunt u mij de inhoud van het gesprek mededelen. Verder; kunt u
mij mail - dan wel brief wisseling doen toekomen tussen Witteveen en Bos en medewerkers of politici van de
provtncie van half maart 2017 tot half mei 2017

-Ik verzoek u ook om alle correspondentie ( mail of brief) ten aanzien van het standpunt van Icomos.

- Alle correspondentie ( mail of brief) tussen de provincie en Ministeries ( bv Rijksdienst Cultureel Erfgoed)
ten aanzien van de Stelling van Amsterdam

Beide verzoeken ingaande de datum 20 april 2017 tot heden.
Onder de provincie versta ik natuurlijk ook het bureau Stelling van Amsterdam



Met vriendelijke groet
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Geachte heer 2? SEP. 201?
Kenmerk
983271/992969

Op 2 augustus ji. ontvingen wij uw verzoek om informatie in het kader

van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U verzocht ons om Uw kenmerk

toezending van alle documenten die betrekking hebben op de tussen

20 april j.l. en 2 augustus j.l. door de provincie gevoerde

correspondentie met zowel het ingenieursbureau Witteveen en Bos, met

het adviesorgaan ICOMOS als met Ministeries. Uw vraag betreft

correspondentie die gerelateerd is aan het project Verbinding A8-A9.

Met deze brief ontvangt u onze beslissing op uw verzoek om

informatie.

Naast feitelijke correspondentie vraagt u ons om informatie die niet in

de vorm van documenten is vastgelegd.

De Wob beperkt zich tot op schrift vastgelegde documenten (ie.

verslagen, mails, rapporten, etc). Informatie over de inhoud van

gevoerde gesprekken die niet is vastgelegd en het vermelden van

namen van personen die aan dergelijke gesprekken hebben

deelgenomen vallen hier buiten. Wij zullen dan ook geen gehoor geven

aan uw verzoek om informatie over de aanwezigen.

Zoals u kunt terugvinden in de inventarisatielijst is een deel van de

documenten al openbaar gemaakt. De plek waarop u deze documenten

kunt vinden, stadt op de lijst vernield. De overige documenten hebben

wij getoetst aan de Wob.
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Wij hebben besloten een aantal documenten openbaar te maken, op de
inventarislijst is aangegeven welke documenten dit betreft. Deze

documenten zullen binnen enkele dagen na verzending van het besluit
terug te vinden zijn met uw verzoek om informatie en met dit besluit op

onze website www.noord-holland.nl/Wob. Om redenen van privacy zijn
alle documenten, inclusief uw verzoek en dit besluit, geanonimiseerd.

Wij hebben besloten de overige documenten niet openbaar te maken.

De reden daarvan hebben wij bij de desbetreffende documenten op de

inventarislijst vermeld. Het betreft de volgende documenten: 1 t/m 7, 9

t/m 11, 13 t/m 17, 20 t/m 22, 24 t/m 32, 34,35, 40, 41, 43 t/m 61,
65, 68, 70, 74, 75, 77 t/m 88, 90, 93, 94, 96 t/m 98, 100 t/m 112,

114, 1 1 5. Hieronder vindt u onze nadere onderbouwing.

Ingevolge artikel 11, eerste lid, van de Wob wordt geen informatie

verstrekt uit interne documenten over de persoonlijke beleids-
opvattingen van ambtenaren en bestuurders. Deze documenten zijn

opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevatten hoofdzakelijk

persoonlijke beleidsopvattingen. De stukken bevatten ambtelijke

voorstellen, afwegingen, suggesties. Omdat slechts een beperkt aantal
personen betrokken is bij het project biedt anonimisering geen

uitkomst. Wij achten het voorts niet in het belang van een goede en
democratische bestuursvoering, als standpunten van individuele

ambtenaren en bestuurders zelfstandig worden betrokken in de
politieke discussie.

Wij zien in dit geval daarom geen aanleiding om met toepassing van
artikel 11 tweede lid, van de Wob de informatie in niet tot personen te

herleidbare vorm te verstrekken.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen

over dit besluit kunt u zich wenden tot de behar’nd’’’r.
vermeld rechts bovenaan deze brief.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Hollanr4

R.M. Bergkamp Remkes
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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. Wij verzoeken u om in uw
bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag

bereikbaar bent.
Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken:

www.noord-holland.nl.

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers

die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen.

Bijlage: inventarislijst documenten
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Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de Statengriffier, mw. K. Bolt,
Dreef 3, tweede etage
2012 HR Haarlem

Betreft: Wob-verzoek inzake correspondentie tussen provincie
Noord-Holland en ingenieursbureau Witteveen en Bos en tussen
provincie Noord-Holland, ICOMOS en ministeries

Geachte leden,

Ter uitvoering van artikel 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake
de actieve informatieplicht) informeren wij u over het volgende.

Op 2 augustus j.l. hebben wij een verzoek om informatie in het kader
van de Wet openbaarheid van bestuur ontvangen van
woonachtig Gevraagd wordt om
openbaarmaking van alle correspondentie vanaf 20 april 201 7 tot
heden (dagtekening brief 2 augustus) die gevoerd is tussen de provincie
Noord-Holland en het ingenieursbureau Witteveen en Bos inzake het
project Verbinding A8-A9 alsmede de correspondentie tussen de
provincie Noord-Holland, ministeries en ICOMOS, het adviesorgaan van
UNESCO inzake het project Verbinding A8-A9 en het Werelderfgoed
Stelling van Amsterdam.

Onze beslissing op dit verzoek zal met het verzoek en de openbare
informatie in geanonimiseerde vorm gepubliceerd worden via
www noord-hoIL
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Uw kenmerk

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hen

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noor

icesecretaris

R.M. Bergk8W. Remkes
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