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*

=

invoer verplicht

Particulier of organisatie
Geslacht

Particulier
H

Vrouw

Voornaam
Achternaam
St ra a t
Postcode

Huisnr

—

Plaats

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

Geachte college van Gedeputeerde Staten,

Bij deze doe ik u een W.O.B. verzoek, ex
art. 2:4 Awb en art. 3 Wet openbaarheid
en bestuur toekomen inzake de AHRI
procedure (ook voorbereiding van)
betrekking hebbend op de regio Gooi &
Vechtstreek en verzoeken wij u om lle
• binnen de provincie beschikbare informatie
• in de meest brede zin van het woord
omtrent de genoemde ahri-procedure vanaf
de start tot uiterste datum waarop het
verzoek betrekking heeft.

Te denken aan schriftelijke informatie,
correspondentie in de vorm van brieven,
gespreksverslagen, geagendeerde stukken,
notulen, ambtelijke adviezen/voorstellen,
besluiten, emails (ook van burgers) zowel
intern als extern, alle informatie die
betrekking heeft op gesprekken tussen
Provincie(s) burgemeesters,
gemeenteraden, raadfracties,
raadscommissies etc,
Mochten er documenten zijn met daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen

verzoek ik u deze te verstrekken in niet tot
personen herleidbare vorm conform artikel
11, tweede lid, onder e van de WOB en
deze delen van documenten te
anonimiseren.

opdat artikel 11 geen grond vormt voor
weigering van het verstrekken van de
gevraagde informatie.
Mocht gevraagde informatie ingevolge
artikel 4 bi] een ander bestuursorgaan dan
de Provincie berusten verzoek ik onder
mededeling om doorzending hiervan.
Mocht tot dit verzoek documenten behoren
die (inmiddels) vernietigd zijn zie ik conform
artikel 8 archiefwet graag datum en reden
van vernietiging.
• Gezien het feit dat de stukken betrekking
• hebben op een bestuurlijke aangelegenheid,
zijn er geen absolute noch relatieve
weigeringsgronden die zich tegen
openbaarmaking verzetten en of deze op
grond van artikel 6, tweede lid WOB na
ontvangst met vier weken te verdagen.
Indien er kosten in rekening worden
gebracht voor het maken van kopieën e.d.
verzoek ik u mij hier vooraf over te
informeren en indien mogelijk mij deze
digitaal toe te zenden.

Ik verzoek u dan ook de gevraagde
informatie zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van
dit verzoek ter beschikking te stellen.
Voor nadere informatie en vragen omtrent
dit verzoek kunt u met ondergetekende in
contact treden.
Hoogachtend,

Provincie
Noord-Holland
POSTBUS 3007 2001 OAHMRLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon
BEL/BS
Telefoonnummer
anoord-holîand.nl

112

Betreft:

Beslissing op uw Wob-verzoek over Arhi-procedure

Geachte mevrouw

Verzenddatum

25 APR 2018
Kenmerk
1037949/1061630

Op 16januari 201 8 hebben wij uw verzoek om informatie over de Arhi
procedure met betrekking tot de regio Gooi & Vechtstreek ontvangen. U
heeft eerder een verdagingsbrief (kenmerk: 1037949/1 040931) en een
eerste inventarislijst (kenmerk: 1 037949/1052836) ontvangen. Wij
hebben een definitieve 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.

Uw kenmerk

Wij hebben alle op de lijst vermelde documenten getoetst aan de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Een aantal documenten is reeds
openbaar. U vindt deze stukken wel vermeld in de inventarislijst, maar
omdat ze al openbaar zijn, is de Wob er niet op van toepassing en
maken ze geen onderdeel uit van dit besluit.
Een groot deel van de documenten die nog niet actief openbaar waren
gemaakt zullen wij openbaar maken. Deze zijn als zodanig vermeld in
de inventarislijst.
Twee documenten worden op grond van artikel 11 van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) niet openbaar gemaakt. Het gaat om
concepten van brieven gericht aan het Ministerie van BZK en aan GS van
Utrecht. Deze concepten zijn opgesteld voor intern beraad en zijn
ambtelijke adviezen met daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen. Deze opvattingen moeten vertrouwelijk blijven om
te waarborgen dat ambtenaren vrijelijk de mogelijkheid hebben om hun
opvattingen te uiten zonder dat zij of de verantwoordelijke bestuurder
daarmee naderhand worden geconfronteerd. Ook moeten bestuurders
zich in vrijheid en vertrouwelijkheid kunnen laten adviseren door hun
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2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
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ambtenaren zonder dat zij daar naderhand op kunnen worden
aangesproken.
Onderdelen van de concepten die overeenstemmen met de verzonden
brieven zijn reeds openbaar en kunnen ook uit dien hoofde niet
(opnieuw) openbaar worden gemaakt.
Uw verzoek en deze beslissing (in geanonimiseerde vorm) zullen zo
spoedig mogelijk na verzending van dit besluit worden geplaatst op
onze website, www.noord-holland.nI/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.
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Bijlage; Inventarislijst met kenmerk 1037949/1061633
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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Omschrijving
Brief inzake bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek d.d. 17-12-2015
(brieven naar gemeenten Hilversum, Weesp, Wijdemeren, Blaricum,
Eemnes, Laren en Huizen)
Ontvangstbevestiging gemeente Laren d.d. 18-12-2015
Ontvangstbevestiging gemeente Blaricum d.d. 18-12-2015
Ontvangstbevestiging gemeente Blaricum d.d. 18-12-2015 (inzake reactie op
bestuurskrachtonderzoek)
Ontvangstbevestiging gemeente Eemnes d.d. 18-12-2015
Brief gemeente weesp d.d. 22-12-2015 inzake reactie op verslag bestuurlijk
overleg Hilversum, Weesp en Wijdemeren 19 november2015
Reactie van gemeente Hilversum op bestuurskrachtonderzoek Gooi en
Vechtstreek, d.d. 26-1-2016
Reactie BW Wijdemeren inzake bestuurskrachtonderzoek Gooi en
Vechtstreek d.d. 27-1 -2016
Reactie gemeente Eemnes op bestuurskrachtonderzoek Gooi en
Vechtstreek d.U. 29-1-2016
Reactie gemeente Weesp op brief over bestuurskrachtonderzoek in de Gooi
en Vechtstreek d.d. 28-1-2016
Reactie gemeente Blaricum op brief inzake bestuurskrachtonderzoek Gooi
en Vechtstreek d.d. 27-1-2016
Reactie gemeente Huizen op brief inzake bestuurskrachtonderzoek Gooi en
Vechtstreek d.d. 1-2-2016
Vervolg bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek d.d. 30-3-2016
brieven aan gemeente Hilversum, Weesp, Wijdemeren, Blaricum, Eemnes,
Laren en Huizen alsmede GS van Utrecht
Reactie Provincie/GS Utrecht op bestuurskrachtonderzoek d.d.d 2-2-2016
Reactie gemeente Laren op brief bestuurskrachtonderzoek Gooi en
Vechtstreek d.d. 25-2-2016
Reactie gemeente Wijdemeren inzake bestuurskrachtmeting Gooi en
Vechtstreek d.d. 21-3-2016
Reactie gemeente Laren op bestuurskrachtmeting d.d. 1-4-2016
Brief inzake bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek, d.d. 14-9-2016,
brieven aan gemeente Hilversum, Weesp, Wijdemeren, Blaricum, Eemnes,
Laren en Huizen alsmede GS van Utrecht
Ontvangstbevestiging gemeente Blaricum d.d. 15-9-2016

Inventarislijst behorende bij zaak/brief 1037949/1052836

JA
JA

JA
JA

JA

JA
JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA
JA

JA
JA
JA

Openbaar

www.wijdemeren.nl/toekomst

Vindplaats

JA
JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Toekomstvisie gemeente Weesp en zienswijze gemeente Weesp bij het
rapport Het resultaat telt, d.d 2-11-2016

Reactie gemeente Laten op d.d. 10-11-2016 (Zienswijze van de gemeente
Laten op rapportage van de bestuurskrachtmeting)

Brief Provincie/PS Utrecht d.d. 10-11-2016 (zienswijze
bestuurskrachtonderzoek Regio Gooi en Vechtstreek)

Reactie gemeente Hilversum d.d. 10-11-2016 inzake
bestuurskrachtonderzoek regio Gooi en Vechtstreek

Reactie gemeente Eemnes d.d. 14-11-2016 inzake
bestuurskrachtonderzoek in de Gooi en Vechtstreek

Reactie gemeente Huizen d.d. 14-11-2016 inzake uitkomsten
bestuurskrachtonderzoek 2016

Reactie gemeente Blaricum d.d. 15-11-2016 inzakebestuurskrachtonderzoek
JA
Gooi en Vechtstreek

JA

Ontvangstbevestiging gemeente Laren d.d. 15-9-2016
Ontvangstbevestiging gemeente Eemnes d.d. 15-9-2016

Reactie gemeente Wijdemeren d.d. 25-11-2016 inzake rapport
Bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek

Zienswijze Gemeente Gooise Meren bestuurskrachtonderzoek Regio Gooi
en Vechtstreek d.d. 1-12-2016
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888962
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httpsilwww. noord
holland. nl/Bestuur/Regionale_b
estuurskrachVRegio_s/Regio_
Gooi_en_Vechtstreek
https:flwww.noord
holland.nl/Bestuur/Regionale_b
estuurskrachURegio_s/Regio_
Gooi_en_Vechtstreek
https :I/wirvv. noord
holland.nI/Bestuur/Regionale_b
estuurskrachURegio_s/Regio_
Gooi_en_Vechtstreek
https :llwww. noord
holland.nl/Bestuur/Regionaleb
estuurskrachtlRegio_s/Regio_
Gooi_en_Vechtstreek
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holland.nl/Bestuur/Regionale_b
estuurskracht.fRegio_s/Regio_
Gooi_en_Vechtstreek
https://www. noord
holland.nl/Bestuur/Regionale_b
estuurskrachtlRegio_s/Regio_
Gooi_en_Vechtstreek
https ://www. noord
holland.nl/Bestuur/Regionale_b
estuurskrachtlRegio_s/Regio_
Gooi_en_Vechtstreek
httpsl/www.noord
holland.nl/Bestuur/Regionale_b
estuurskrachtlRegio_s/Regio
Gooi_en_Vechtstreek
https:Hwww. noord
holland.nl/Bestuur/Regionale_b
estuurskrachURegio_s/Regio_
Gooi_en_Vechtstreek
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Brief GS aan PS Standpunt bestuurskracht Gooi en Vechtstreek d.d. 8-22017
Brief van Provincie Noord-holland d.d. 8-2-2017 inzake Provinciale arhiprocedure Gooi en Vechtstreek (brieven aan Gemeente Gooise Meren,
Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Eemnes en
Provincie/GS Utrecht
Mail d.d. 13-3-2017 bij brief van BurgerinitiatiefWijdemeren 2020
Terug komen op besluit inzake arhi procedure Open brief van
BurgerinitiatiefWijdemeren 2020 aan GS Noord-Holland d.d. 13-3-2017
Open brief aan de (provinciale)politiek en de bestuurders van Laren 6 maart
2017, door burger
Reactie op open brief burger d.d. 22 mrt 2017
Reactie op open brief Burgerinitiatief Wijdemeren 2020 (kenmerk 928450)
dd. 4-4-2017
Open brief van BurgerinitiatiefWijdemeren 2020 d.d. 12-4-2017 als reactie
op brief 929856 van 4 april 2017
Brief aan Burgerinitiatief Wijdemeren 2020 d.d. 12-5-2017 reactie op open
brief Wijdemeren 2020 van 12 april 2017
Verzoek burger reactie op vragen inzake fusie van de Gooi- en Vechtstreek
mei 2017
GS informeert PS over reactie verzoek burger inzake fusie Gooi en Vecht
juni 2017
Reactie op burger mbt vragen inzake fusie Gooi en Vecht juni 2017
Reactie gemeente Eemnes d.d. 3-5-2017 inzake uitnodiging open overleg
bestuurlijke ontwikkelingen Gooi en Vechtstreek
Tussenbalans arhi-procedure Gooi en Vechtstreek (GS-nota)
Brief aan PS over open brief over gemeentelijke herindeling Gooi en Vecht
15 mei 2017
Antwoord op open brief over gemeentelijke herindeling Gooi en Vecht 15 mei
2017
Brief aan gemeenten Gooise Meren, Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren,
Weesp, Wijdemeren en GS Utrecht inzake provinciale arhi-procedure Gooi
en Vechstreek d.d 13-9-2017
Brief aan provincie/GS Utrecht inzake provinciale arhi-procedure Gooi en
Vechtstreek d.d. 13-9-2017
Brief gemeente Laren d.d. 19-7-2017 (Zienswijze arhi-procedure)
Brief gemeente Blaricum d.d. 19-7-2017 (Zienswijze arhi-procedure)
www.wijdemeren2020nl
www.noord-holland.nl)

JA
JA

www.noord-holland.nl

www.wijdemeren.nl/toekomst

JA

JA
JA
JA
JA

www.noord-hollandnl
JA

JA
JA

www.noor-holand.nl
www.noord-holland.nl

www.wijdemeren202ü.nl

JA

JA

www.widemeren2020.nl

wwwwijdemeren2020nl

https://www.noord
holland.nI/Bestuur/Regionale_b
estuurskrachtlRegio_s/Regio_
Gooi_en_Vechtstreek

JA

JA
JA

JA

JA
JA

JA

1013231
1014375

1016089

1016090

1017322
1019102

1022690

62
63

64

65

66
67

68

JA

JA
JA

JA

JA

JA
JA

ww: hilversurnnl
wwwnoord-holland.nl Moties
zijn reeds openbaar
www.noord-hoHandnl
JA

1007537

61

w’ww wijdemeren2O2O ni

1006773

60

JA

1002427

59

www.laren.nl en www.huizen.nl
en vv tnrCUm til

1002050

58

De definitieve en ondertekende
versie van de brief is te vinden
op www.noord-holland.nl
De definitieve en ondertekende
versies van de brieven zijn te
vinden op wwwnoord
holland.nl

JA

NEE

Concept-brief aan GS Utrecht (afschrift brieven aan gemeente Gooi en
Vechtstreek inzake provinciale arhi-procedure Gooi en Vechtstreek)

1002047

57

Brief gemeente Blaricum, Laren en Huizen d.d. 3-10-2017 (Reactie inzake
arhi-procedure; GR HBL)
Brief aan Burgerintiatief Wijdemeren 2020 d.d. 1-1 1-2017 (Reactie op open
brief Wijdemeren2020 d.d. 12-10-2017)
Brief gemeente Hilversum d.d. 17-10-2017 inzake provinciale arhi-procedure
Gooi en Vechtstreek (Verzoek om op korter termijn stappen te ondernemen
om bestuurskracht in de regio te versterken)
Brief gemeente Wijdemeren d.d. 3-11-2017 (moties inzake eventuele
samenwerking en herindeling in het Gooi en de Vechtstreek)
Wob verzoek Larens Behoud inzake ARHI Gooi en vecht
E-majl d.d. 13-11-2017 aan Secreatriaat van der Hoek (doorsturen brief over
herindeling Gooi)
Brief over herindeling Gooi d.d. 13-11-2017 (bijlage bij 1016090 /e-mail 1311-2017;
Brief d.d. 27-11-2017 inzake brief arhi-procedure Gooi en Vechtstreek
(Reactie op brief van 13-11-2017)
Brief gemeente Laren d.d. 20-11-2017 inzake arhi-procedure
E-mail d.d. 29-11 -207 aan J van der Hoek en leden van PS Noord-Holland
(inzake open brief Democratische Verantwoording)

NEE

Concept-brief aan ministerie BZK (afschrift brieven aan gemeente Gooi en
Vechtstreek inzake provinciale arhi-procedure Gooi en Vechtstreek)

www.laren.nl

JA

1002046

56

www. noord-holland. nI
wwwwijdemeren.nl

JA
JA

1001438
1002045

54
55

JA

998346

Brief gemeente Weesp d.d. 20-9-2017 (Verzoek reactie van GS welke
invloed een referendum heeft op de besluitvorming door GS in het kader van
de arhi-procedure)
Brief aan gemeente Weesp (Reactie Invloed referendum op GS-besluit in
arhi-procedure)
Tussenbalans arhi-procedure Gooi en Vechtstreek
Brief aan gemeenten Gooi en Vechtstreek d.d. 8-11-2017 (inzake provinciale
arhi-procedure Gooi en Vechtstreek)

53

https://www. noordholland.nh/Bestuur/Regionale_b
estuurskrachURegio_s/Regio_
Gooi_en_Vechtstreek

1022691

1024165
1024466

1024833

1034974

1021524

1021526

1027859

1034975

1035558

1038247
1039622

1039623

1039452

1039461

1043974

1043975

1046025

1026809

69
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71
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77
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84

85

86

87

JA

-

-

Brief aan de gemeenten Gooise Meren, Blaricum, Hilversum, Huizen,
Weesp, Wijdemeren, Eemnes d.d. 16-1 -201 8) inzake vragen arhi-procedure
Wob vezoek van het college van B&W van Laren inzake Arhi procedure
Gooi en Vecht
(Begeleidende) e-mail d.d. 19-1-2018 inzake reactie arhi
Brief d.d. 19-1-2018 Reactie op Gemeenschappelijke Regeling Huizen,
Blaricum en Laren (biljage bij e-mail d.d. 19-1-201 8)
Brief GS als antwoord op Wob verzoek van het college van B&W van Laren
31 januari 2018
Inventarislijst behorende bij antwoord Wob vezoek college van B&W van
Laren 31 januari 2018
E-mail d.d. 31-1-2018 aan GS Noord-Holland (Begeleidende e-mail bij
brief/verzoek verspreiding brief aan GS betreffende lopende herindeling in de
Gooi en Vechtstreek
Brief D66 Blaricum/Laren d.d. 25-1 -2018 (Bijlage bij 1043974 / E-mail
betreffende voorgenomen herindeling Gooise Gemeenten
Brief gemeente Laren d.d. 5-2-2018 inzake arhi-procedure (verzoek om
inhoudelijke reactie inzake arhi-procedure)
Wob verzoek betreffende stukken besluitvorming in de ARHI-procedure
regio Gooi en Vechtstreek

www.noord-hollandnl

JA

www.laren.nl
JA
JA

JA

JA

JA

www.noord-holland.nl

www.noord-holland.nl
JA

JA

www.noord-hollandnl
JA

JA

www.noord-holland.nl

JA

www.noord-hollandnl

www.noord-holland.nl

www.noord-holland.nl

www.noord-holland.nI

www. noord-holland. ni

JA

JA

JA

JA
JA

JA

Brief aan de gemeente Laren d.d. 16-1-2018) inzake vragen arhi-procedure

-

JA

-

Open Brief Democratische Verantwoording d.d. 29-11-2017 inzake
Provinciale arhi-procedure Gooi en Vechtstreek (bijlage bij 1022690 /e-mail
29-211-2017)
Brief gemeente Wijdemeren d.d. 1-12-2017 inzake arhi-procedure (Reactie
op brief inzake arhi-procedure)
Brief aan PS inzake beantwoording open brief van 29-11-2017
Antwoordbrief d.d. 27-12-2017 (Reactie op open brief Democratische
Verantwoording van 29-11-2017)
GS-nota inzake beantwoording vragen Laren over arhi-procedure Gooi en
Vechtstreek
Brief beantwoording Wob verzoek Larens behoud door GS, 6 december
2017
Inventarislijst behorende bij antwoord Wob vezoek Larens Behoud door GS
6 december2017
Bezwaar inzake besluit GS mbt Wob verzoek Larens Behoud door
laatstgenoemde

967085

974899

859853

863745

860811

863804

923189

925641

88

89

90

91

92

93

94

95

Beslissing op wob-verzoek van Hilversum 1 inzake gemeentelijke fusies in
het Gooi d.d. 20-7-2017
Wob verzoek inzake bestuurskracht onderzoek Het resultaat telt regio Gooi
en Vechtstreek d.d. 19-9-2016
Beslissing op wob-verzoek inzake bestuurskrachtonderzoek Het resultaat telt
Gooi en Vechtstreek d.d. 13-10-2016
WOB verzoek met betrekking tot bestuurskrachtmeting in het Gooi d.d. 20-92016
Seantwoording Wob-verzoek met betrekking tot bestuurskrachtmeting in het
Gooi d.d. 13-10-2016
Wob verzoek van burgerinitiatief Wijdemeren 2020 inzake arhi procedure
Gooi en Vechtstreek d.d. 27-2-2017
Beantwoording Wob-verzoek van burgerinitiatief Wijdemeren 2020 inzake
arhi procedure Gooi en Vechtstreek 2020 d.d.10-3-2017

Wob-verzoek van Hilversumi inzake gemeentelijke fusies in het Gooi d.d. 23
6-2017
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Betreft: Wob verzoek provinciale arhi-procedure Gooi en Vechtstreek

Verzenddatum

25 APR. 2018

Geachte leden,
Kenmerk

Ter uitvoering van artikel 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake
de actieve informatieplicht) informeren wij u over het volgende.
Op 1 6januari 2018 hebben wij een verzoek om informatie in het kader
van de Wet openbaarheid van bestuur ontvangen betreffende de
provinciale arhi-procedure Gooi en Vechtstreek. Onze beslissing op dit
verzoek zal met het verzoek en de openbare informatie in
geanonimiseerde vorm gepubliceerd worden via www.noord
holland. n 1/Wo b.
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

1037949/1061635
Uw kenmerk

Hoogachtend,

provnciesecretaris

R.M. Bergkamp

/
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