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Dit beticht is voor DIV
Ter registratie in Verseon:

Onderstaand formulier is zojuist ontvangen:

Verzoek om informatie
(Wet openbaarheid van bestuur)
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.Nij willen graag uw e-mailadtes en telefoonnummeror
snel contact met u op te kunnen nemen. Dit
vergemakkelijkt een zorgvuldige afhandeling.
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Provincie
NoordHoIIand
POSTBUS

3007 2001

DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

112
veetJ7

Betreft: Wob verzoek

Geachte

Kenmerk
9767 18/990 177

Op 19juli 2017 ontvingen wij UW verzoek om openbaarmaking van het
(concept) ontwerp bestemmingsplan gebied Crailo (-Noord), de
uitwerking van het Ambitiedocument Crailo (2013) en het daarop
gevolgde Ruimtelijk Kader Crailo (2014). Op 28 juli 2017 hebben wij u
een ontvangstbevestiging gezonden, waarbij wij de locaties waar de
laatste 2 documenten te vinden zijn aan u bekend hebben gemaakt. Ten
aanzien van uw verzoek tot bekendmaking van het (concept) ontwerp
bestemmingsplan zouden wij u nader berichten. Omdat niet mogelijk
was binnen de gestelde termijn te reageren is op 14 augustus ji.
(kenmerk 976718/9852 15) een verdagingsbrief verzonden.

Uw kenmerk

Hierbij treft u onze beslissing aan omtrent het openbaar maken van het
door u gevraagde document.
Wij hebben het document getoetst aan de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob). Het document (concept) ontwerp bestemmingsplan
Crailo (—noord) wordt openbaar gemaakt. U kunt het document in
geanonimiseerde vorm via publicatie op onze website www.noord—
holland.nl/wob vinden.
Dit concept ontwerp bestemmingsplan is slechts een ambtelijk concept
dat niet door een bestuursorgaan is vastgesteld en waaraan geen
rechten kunnen worden ontleend. Wij hebben- hangende het
haalbaarheidsonderzoek van de gemeenten op enig moment de
verdere uitwerking aangehouden, alsook het moment van ter
visielegging. De huidige situatie ten aanzien van het voorontwerp—
bestemmingsplan Crailo Noord is derhalve ongewijzigd ten opzichte
van de status in het eerste kwartaal van 2017.
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Het openbaar maken van dit concept document is aan de gemeenten
Hilversum en Gooise Meren voorgelegd en ook zij stemmen in met
openbaarmaking van het concept document.
Afsluiting
Binnen enkele dagen na verzending van dit besluit treft u het concept
stuk met uw verzoek en deze beslissing (eveneens in geanonimiseerde
vorm) aan op onze website, www.noord—holland.nl/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 dezen,

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.
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