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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.
Telefoonnummer
E- ma i lad res
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.

1-Alle correspondentie, notities , verslagen
mbt de bestuurlijke problemen in
Bloemendaal vanaf 2010
2-Alle correspondentie vanuit en naar de
Provincie mcl dhr Remkes mbt Dossier
vanaf 2011
Elswoutshoel3-Alle correspondentie tussen de heer
Remkes, de provincie
en interim burgemeesters Emmens en
Schneiders
4-Alle correspondentie betr de
integriteitsmelding betreffende

Provincie
Noord-Holland
POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

Verzenddatum
Betreft:

Wob verzoek

14 MAARI 2018

Geachte

Kenmerk
1036756/1047392

Op 11januari 201 8 ontvingen wij uw verzoek om openbaarmaking van:
1. Alle correspondentie betreffende bestuurlijke problemen in
Bloemendaal vanaf 201 0;
2. Alle correspondentie betreffende Elswoutshoek;
3. Alle correspondentie tussen de heet Remkes en waarnemend
burgemeesters Schneiders en Emmens-knol;
4. Alle correspondentie betreffende integriteitsmelding

Uw kenmerk

Op 26januari 201 8 hebben wij ii een ontvangstbevestiging gestuurd en
gevraagd om een nadere specificatie van uw verzoek. U heeft in een
nadere specificatie aangegeven dat uw verzoek alle communicatie
betreft tussen mevrouw Emmens-Knot en de heer Remkes alsmede de
communicatie tussen de heer Schneiders als de beer Remkes omtrent
de bestuurlijke problemen zoals genoemd in het rapport dat destijds is
opgesteld door mevrouw Emmens-Knol. U heeft aangegeven dat het hier
wat u betreft gaat om briefverkeer, whatsapp verkeer en e-mailverkeer.
Bij brief van 13 februari 201 8 (1 036756fl 047527) hebben wij de
beslissing op uw verzoek voor vier weken verdaagd. Daarnaast is de
beslistermijn opgeschorst wegens het opvragen van zienswijzen met
betrekking tot het openbaar maken van correspondentie.
Wij hebben alle op de lijst vermelde documenten getoetst aan de Wet
openbaarheid van bestuur (WOB). Een aantal documenten betreft in
gemeenteraden besproken documenten en is reeds openbaar. U vindt
deze stukken wel vermeld in de inventarislijst, maar omdat ze al
openbaar zijn maken ze geen onderdeel uit van dit besluit. Een aantal
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documenten zijn nog niet actief openbaar gemaakt en hebben wij
besloten openbaar te maken. Een aantal documenten betreffende
Eiswouthoek zijn al in een eerder stadium openbaar gemaakt op basis
van een WOB-verzoek uit 2012 (besluit 60621/71938 d.d. 30 juli 2012).
Deze documenten zijn niet in de inventarislijst opgenomen.
Zoals op de inventarislijst is aangegeven zullen wij de documenten in
geanonimiseerde vorm openbaar maken via publicatie op onze website
wwnoorcl-holIandnI/wob. In de inventarislijst is aangegeven om
welke documenten het gaat. Op grond van artikel 10, tweede lid, sub e
Wob (eerbiediging persoonlijke levenssfeer) zijn de gegevens die te
herleiden zijn naar natuurlijke personen in alle documenten weggetakt.
De overige documenten worden niet openbaar gemaakt. In de
inventarislijst is aangegeven om welke documenten het gaat. Hieronder
treft ii onze motivering aan om deze documenten niet openbaar te
maken. Verder is er geen whatsapp verkeer of e-mailverkeer aanwezig.
Een aantal documenten betreffende Elswoutshoek maken wij niet
openbaar omdat deze zich in een conceptfase bevonden en in deze fase
ambtelijke adviezen bevatten met daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen. Hierbij beroepen wij ons op artikel 11, Wob
(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 ambtenaren zonder
dat zij daar naderhand op kunnen worden aangesproken.
Ten aanzien van de melding over een mogelijke integriteitsschending
hebben wij een aantal documenten. Twee van deze documenten zullen
wij niet openbaar maken. Hierbij beroepen wij ons op inspectie,
controle en toezicht door bestuursorganen (artikel 10, tweede lid, sub
d, Wob), het belang van privacy (artikel 1 0, tweede lid, sub e, Wob), het
voorkomen van onevenredige benadeling van bij de aangelegenheid
betrokken personen (artikel 10, tweede lid, sub g, Wob).
Openbaarmaking van deze twee documenten grijpt diep in op de
persoonlijke levenssfeer van zowel de melder als de persoon waarover
een vermoeden bestaat van een mogelijke integriteitschending. De
bereidwilligheid om in de toekomst verklaringen af te leggen inzake
integriteitskwesties zal bovendien afnemen indien duidelijk wordt dat
de vertrouwelijkheid bij deze meldingen niet is gewaarborgd.
Openbaarmaking van informatie uit een integriteitsdossier kan ertoe
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leiden dat de identiteit wordt vrijgegeven van de betrokkenen die een
melding hebben gedaan dan wel de personen op wie de melding
betrekking heeft. Melders en andere betrokkenen moeten zich vrij
voelen om hun gedachten, bedenkingen en gevoelens naar voren te
brengen. Dat het gaat om correspondentie die tevens gericht is aan de
indiener van het WOB-verzoek doet daar niets aan af. Indien alle
correspondentie openbaar zou worden dan voorzien we in de toekomst
dat de betreffende uitingen met terughoudendheid worden afgelegd.
Dit raakt tevens de taak van de commissaris van de Koning om als
rijksorgaan te adviseren en te bemiddelen wanneer de bestuurlijke
integriteit van een gemeente in het geding is. Indien deze
correspondentie in de toekomst openbaar zou worden dan voorzien wij
dat de commissaris van de Koning in de uitoefening van deze taak
belemmerd wordt en hierdoor deze taak als rijksorgaan niet adequaat
kan uitoefenen.
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, ww 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 behandele d
ambtenaar.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Hollarn

etari S

.M. BergkamP

Remkes

Bijlage: Inventarislijst met kenmei
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
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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.
-

—

1036756/1047392

i..1 Provincie
Noord-Holland
-

Gedeputeerde Staten
POSTBUS 300712001 OA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR Haarlem

Uw contactpersoon
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Verzenddatum

Betreft: Wob-verzoek inzake Eiswouthoek

14MAART2018
Kenmerk

Geachte leden,

1036756/1048609

Uw kenmerk

Ter uitvoering van artikel 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake
de actieve informatieplicht) informeren wij u over het volgende.
Op 11januari 201 8 hebben wij een verzoek om informatie in het kader
van de Wet openbaarheid van bestuur ontvangen betreffende
Elswouthoek.
Onze beslissing op dit verzoek zal met het verzoek en de openbare
informatie in geanonimiseerde vorm gepubliceerd worden via
www.noord-holland.nl/Wob.
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
roiir
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