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Geachte heer

Op 9 maart 2017 ontvingen wij uw verzoek om de documenten met
betrekking tot het project Kop van Zuidas toe te sturen. Met deze brief
ontvangt u een positieve beslissing op uw verzoek om informatie

Verzenddatum

23 HÂARÎ ?fl17
Kenmerk

927461/933532

Uw kenmerk

112

De opgevraagde documenten bij het besluit zijn gepubliceerd op de
website www.noord-holland.nl/wob. Het kan enige dagen duren voordat
de documenten online zichtbaar zijn.
In onderstaande inventarisatielijst kunt u een overzicht van deze
documenten vinden, inclusief aantal pagina’s. Om redenen van privacy als
bedoeld in artikel 10, tweede lid, sub e, van de Wet Openbaarheid van
bestuur zijn de persoonsgegevens en bedragen in de rapporten
verwijderd.
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Van:
Verzonden: donderdag 9 maart 2017 12:36
Aan:
Onderwerp: RE: Documenten inzake bezwaar Zuidelijke Wandelweg
Urgentie: Hoog

Geachte

Dank voor uw schrijven. Zoals ik u al telefonisch aangaf, ben ik van mening dat de provincie die
stukken gewoon moet kunnen overleggen. Daarbij heb ik aangegeven, bij verdere halsstarrige
weigering, er geen andere mogelijkheid is om het verder te juridiseren. Dat is jammer, en mijns
inziens niet een constructieve stap om het probleem snel en goed samen op te lossen.

De gevraagde gegevens heb ik nodig om mijn beroep verder te kunnen onderbouwen. Verder is er
een algemeen belang om de stukken openbaar te maken.

Daarom doe ik hierbij een WOB verzoek: Ik verzoek u mij kopieën toe te sturen van alle stukken met
betrekking tot de behandeling van de subsidie (aanvraag, beoordeling en verlening) t.b.v. de Stichting
CPO Kop Van Zuidas.

Met “stukken” (documenten) wordt bedoeld: correspondentie, verslagen en vastleggingen, (in en
uitgaande) emails, (in en uitgaande) brieven, besluiten, faxen, notities, notulen, aantekeningen,
prints, producties, bewijsstukken, screenshots, ingevulde formulieren, berekeningen, tekeningen,
plaatjes, foto’s, schetsen, etc, etc. Eventuele persoonlijks gegevens kunt u uiteraard (gemotiveerd)
anonimiseren (met stift onleesbaar maken).

Als indiener van dit Wob-verzoek ben ik beschikbaar voor technisch overleg over de precieze
vraagstelling, zoals al aangegeven, over subsidiaire aspecten, over technische aspecten bij de
verstrekking, en voorts voor andere vragen die bij u kunnen opduiken. U kunt mij daartoe bereiken
via [evt. voicemail inspreken, dan bel ik u terug)

lik er vanuit dat beantwoording en verstrekking binnen (de wettelijke gestelde termijn van) 4 weken
zonder meer haalbaar is. De gevraagde gegevens zijn over het algemeen direct beschikbaar in uw
digitale systemen. Mijn voorkeur gaat er (sterk) naar uit als u het digitaal ter beschikking stelt op een
CD.

Volgende week zal ik nog even telefonisch contact met u opnemen om h.e.e.a af te stemmen en toe
te lichten.

Kunt u mij per omgaande een bevestiging van ontvangst toesturen van dit WOB verzoek via:

Voor al het overige kunt u het beste corresponderen via het bekende email adres

Met een vriendelijke groet,



212 927461/933532

Format opgave van kosten 3-4-2013 2

en/of verrichte activiteiten

Indien u nog verdere vragen heeft over deze brief, kunt u contact

opnemen met uw contactpersoon.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

namens dezen,

directeur Concernzaken
dhr. L.W.M.M. Beljaars

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:

WW. noord -holland ni.

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.


