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

Huisnr •

Titel

Naam

Actie

Ken merk

Status

Aangemaakt

Onderstaand formulier is zojuist ontvangen:
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Postcode Plaats

Geachte dames en heren,

Hierbij doe ik u een verzoek om mij alle documenten toe te
zenden die te maken hebben met de verkoop van een stuk
grond, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer,
sectie AB, nummer 460, groot 0 ha, 41 a, 40 ca, gelegen
nabij Schipholweg 1086 te Vijftuizen. Het betreft onder
andere documenten zoals de opdracht aan de makelaar, de
te volgen verkoop procedure, de criteria tot gunning, de
biedingen (zo nodig geanonimiseerd), e-mailwisseling van
de makelaar met uw ambtenaren over de verkoop,
collegebesluiten en gunning met afweging. Reden voor de
opvraag van documenten is de onduidelijk en niet
transparante manier van communiceren vanuit de makelaar
naar een bieder waardoor deze nu door middel van dit
verzoek alle informatie wil inzien.

Met vriendelijke groet,

Welke documenten wilt
u ontvangen van de
provincie Noord
Holland?
Als u niet weet in welk
document de door u
gewenste informatie
staat,
beschrijf dan het
onderwerp zo duidelijk
mogelijk.
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Provincie
Noord-Holland

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

Telefoonnummer

Betreft: Wob verzoek en klacht omtrent verkoop
perceel te Vijfhuizen

Geachte

Verzenddatum

23 AUG. 201?

Kenmerk

9783 48/98662 9

Uw kenmerk

3

OP zondag 23 juli jI. ontvingen wij uw verzoek om openbaarmaking van

documenten, zoals de opdracht aan de makelaar, de te volgen

verkoopprocedure, de criteria tot gunning, de biedingen, emailwisseling
van de makelaar met medewerkers van de provincie over de verkoop,
collegebesluiten en gunning met afweging, inzake het proces en de
besluitvorming betreffende de verkoop van het perceel kadastraal
bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AB, nummer 460, groot
00.41 .40 ha. Daarnaast hebben wij hieromtrent via het
klachtenmeidpunt op woensdag 2 augustus jI. van u een klacht
ontvangen.

Hierbij treft u aan onze beslissing op uw verzoek om informatie. Over
de klacht wordt u separaat geïnformeerd.

Wij hebben een inventarisatie gemaakt van alle 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 alle op de lijst
vermelde documenten getoetst aan de Wet openbaarheid van bestuur

(Wob). Zoals op de inventarislijst is aangegeven zullen wij een groot

aantal documenten in geanonimiseerde vorm openbaar maken via

publicatie op onze website www.noord-holij.,.nj’tvob. Wij hebben
besloten twee documenten niet openbaar te maken, de offerte van de

makelaar en de stafnota.
Ten aanzien van de offerte merken wij op dat deze
concurrentiegevoelige informatie bevat, waarvan openbaarmaking de
belangen van de makelaar zou kunnen schaden. Wij hebben besloten dit
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document niet openbaar te maken met een beroep op artikel 1 0,

tweede lid, sub g, van de Wob.

Ten aanzien van de stafnota merken wij op dat dit een intern document

is waarin een ambtelijk voorstel is opgenomen. Op grond van artikel 11

van de Wob wordt geen informatie verstrekt over interne documenten

voor zover daarin persoonlijke opvattingen zijn opgenomen

(voorstellen, suggesties, standpunten en dergelijke).

In de documenten die wij openbaar maken zijn de persoonsgegevens

onleesbaar gemaakt om redenen van privacy als bedoeld in artikel 10,

tweede lid, sub e, van de 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-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,

Algemeen directeur namens GS

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.



Provincie
Noord-Holland
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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 ii 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:
wwwneorcl-hollandnI.

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 bi] de
Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland.

Nooo


