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Welke documenten wilt in het kader van de ontwikkeling van het Watertorengebied
u ontvangen van de in Egmond aan Zee zullen er een sporthal , 4 rijtjeshuizen
provincie Noord- en 14 stuks 2 onder 1 kap woningen gebouwd worden. Als
Holland? buurtbewoners hebben wij een alternatief plan ingediend
Als u niet weet in welk waarvoor een klein stukje grond uit de
document de door u bestemmingswijziging voor het “Voetbalcomplex Egmond
gewenste informatie aan den Hoef en vrijkomende locaties” benodigd is,
staat, waardoor het hele project iets meer lucht krijgt. . (55 ste
beschrijf dan het ARO verslag 19 april 2017) Het aantal woningen blijft in het
onderwerp zo duidelijk alternatieve plan ongewijzigd, alleen de plaats is veranderd.
mogelijk.

De wethouder Van Huisstede heeft op 20 juni toegezegd de
mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. Er is vervolgens
over leg geweest tussen van de gemeente
Bergen en van de provincie en anderen.
Ik wil graag weten welk alternatief plan van de
buurtbewoners gepresenteerd heeft. Of heeft
hij op eigen houtje een aantal woningen toegevoegd aan het
alternatieve plan van de buurtbwoners.
vr.gr.
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Provincie
Noord-Holland

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

Telefoonnummer

înoord-hol land.nI

112

Betreft: Verzenddatum
Wob—verzoek alternatief plan Watertorengebied Egmond 28 SEP 2017aanZee

Kenmerk
978322 / 999598

Geachte heer

Uw kenmerk

51690835
Op 22juli 2017 hebben wij uw verzoek om informatie over het
document “Gepresenteerd alternatief plan Watertorengebied, gemeente
Bergen” ontvangen. Hierbij treft u onze beslissing omtrent
openbaarmaking van dit document aan.

Wij hebben het genoemde document getoetst aan de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob). Het openbaar maken van dit document hebben wij
voorts aan de gemeente Bergen voorgelegd en deze heeft daartegen
geen bezwaar.
Wij zullen het document in geanonimiseerde vorm openbaar maken via

publicatie op onze website www.noord-holland.nljwob.

Binnen enkele dagen na verzending van dit besluit treft u het stuk met

uw verzoek en deze beslissing (eveneens in geanonimiseerde vorm) aan

op onze website, www.noord-holland.njjwob.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geînformeerd.
Mocht u naar aanleiding van dit besluit en het openbare documenten

nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de behandelend
ambtenaar.

Postbus 3007
Hoogachtend,

2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Namens Gedeputeerde Staten,
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

www.noord—holland.nl

POSTBUS 3007 2001 DA HMRLEM
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Directeur Beleid

dhr. drs. Hj. Schartman

Deze brief is digitaal aangemaakt 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 meet 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.
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