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Geacht college,
Wij hebben uw besluit ontvangen op ons verzoek van 16 januari 2018 om informatie. Een
verzoek wat tevens was te beschouwen als een verzoek als bedoeld in de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob).Wij kunnen ons niet vinden in uw besluit tot weigering van het produceren van
de door ons gevraagde stukken en maken daar dan ook bezwaar tegen.
Feiten
in uw brief van 8 november 2017 geeft u aan dat u heeft besloten de Arhi-procedure, die moet
leiden tot samenvoeging van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren, te zullen voortzetten. U
heeft daarbij aangegeven véôr 1 september 2018 te komen met het herindelingsadvies als
bedoeld in de Wet Arhi. Gelijktijdig heeft u in uw brief het voorstel van de drie gemeenten om
te komen tot meervoudige centrumgemeente regeling, op basis van de Wet gemeenschappelijke
regelingen, afgewezen.
Naar aanleiding van die brief heeft ons college, mede namens de Gemeenteraad, aan u vragen
voorgelegd bij brief van 14 december 2017. Op die brief heeft u gereageerd bij brief van 16
januari 2018. Het geheel van voorgaande correspondentie heeft geleid tot onze onderbouwde
preventieve zienswijze van 5 februari 2018.
Daarnaast hebben wij u collegialiter en aanvullend op grond van de Wob verzocht om
toezending van stukken, waarvan u in uw bestreden besluit hebt aangegeven dat zij bestaan.
U heeft op grond van art. 11 Wob geweigerd de gevraagde stukken aan ons te overleggen.
De daarbij aangevoerde argumenten spreken ons niet aan en voldoen niet aan de in art. 3:46
Awb te stellen eisen.

Gaarne hij
beantwuotd ing datum.
nuirnner en ondcrweq)
sermelden.

Juridisch kader vanuit de Wet openbaarheid bestuur
1. Nu er geen sprake is in de stukken 1 t/m 4 van de bijlage bij uw besluit van ambtelijke
aantekeningen maar van voldragen stukken die aan uw college ter beoordeling zijn of
konden worden voorgelegd kan er geen sprake zijn van toepasselijkheid van art. 11 Wob.
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2.

Uitgangspunt van de Wob is, dat alle stukken openbaar zijn behoudens uitzonderlijke
omstandigheden. Die ziet ons college niet en u beargumenteert ook niet dat van die
omstandigheden in casu sprake is.

3.

Gezien dejuridische grondslag van het open overleg dat is voorzien in de Wet Arhi en de
omstandigheid dat er geen sprake is van zodanige ornstandïgheden die geheimhouding van
de door u onder 1 t]m 4 genoemde stukken noodzakelijk maken, althans daar j5 ons niet van
gebleken, dienen deze stukken aan ons college openbaar te worden gemaakt.

4.

Ons is ook niet duidelijk welke jurisprudentie ten grondslag kan liggen aan het door u
genomen besluit tot geheimhouding van de door u aangegeven stukken.

Het is om deze reden dat wij daarom wensen te worden voorzien van alle op deze zaak
betrekking hebbende stukken. Wij behouden ons het recht voor aan de hand van de op de zaak
betrekking hebbende stukken het bezwaarschrift aan te vullen, hoewel dit bezwaarschrift één
geheel vormt en als zodanig kan worden behandeld, zodat art. 6:5 Awb geen toepassing geniet.
Tevens dringen wij er bij u op aan te worden gehoord op dit bezwaar.
Tot slot verzoeken wij u om vergoeding van kosten juridische bijstand als voorzien in art. 8:75
van de Awb.
Aanvullend verzoek
Wij maken tevens van de gelegenheid gebruik om een nader verzoek aan u te doen.
Wat ons betreft valt uw reactie op dit nadere verzoek onder het bereik van art. 6:19 Awb.
Wij verzoeken u ons te voorzien van een afschrift van de getekende overeenkomst die u heeft
gesloten met Berenschot. Dit naar aanleiding van uw brief van 15 februari 2018 waarin u
aangeeft dat Berenschot zich met ons in verbinding zal stellen.
Wij ontvingen van Berenschot, per mail van 22 februari, het Plan van Aanpak
herindelingsontwerpen Gooi- en Vechtstreek. Mogelijk is de overeenkomst met Berenschot tot
stand gekomen buiten toepassing van de Aanbestedingswet. Reden waarom wij u tevens
verzoeken ons de verklaring van aanbesteding te doen toekomen, Dat zou kunnen betekenen dat
de aan ons gevraagde medewerking, los van hetgeen Berenschot wil, ook objectief onder druk
staat. Waarbij overigens door ons opgemerkt wordt dat de door Berenschot gekozen
formuLeringen in haar aanpak op zichzelf niet bepaald kunnen worden beschouwd als een
uitnodiging om mee te werken.
Graag zien wij degevraagde ondertekende overeenkomst en een verklaring van aanbesteding
tegemoet.
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NB In de bijlagen treft u de stukken qan waaraan wij in het voorgaande refereren.
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Betreft: Beslissing op uw verzoek krachtens de Wob met betrekking
tot het opstellen van herindelingsstukken

Verzenddatum

Geacht college,

Kenmerk

—9 MEI 2018
1058222/1 071 92

Op $ maart 201 8 hebben wij uw verzoek, briefnummer 8043201 7:791486, ontvangen om openbaarmaking van een overeenkomst
met Adviesbureau Berenschot voor het opstellen van twee
herindelingsontwerpen en -adviezen.
Wij hebben uw verzoek geregistreerd onder nummer
1 058222/1 058223.

Uw kenmerk

Wij hebben hierover geen overeenkomst gesloten met Berenschot, maar
wij hebben Antea Nederland BV. naar aanleiding van haar
offerteaanvraag hierover, een opdracht gegeven. De gunning van de
opdracht aan Berenschot vond plaats op basis van gevraagde offerten
binnen de raamovereenkomst inhuur Beleidsadviesdiensten van de
provincie. In de gunningsbrief wordt verwezen naar dit kader
waarbinnen de opdracht is gegund. Wij gaan ervan uit dat onze
opdrachtbrief aan Antea, kenmerk 101 8325/1036555 en verzonden op
S februari 201 8, het document is waarvan u openbaarmaking verzoekt.
Wij hebben Antea Nederland B.V. en Berenschot als belanghebbenden in
de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen naar aanleiding
van uw verzoek. In verband hiermee is de beslistermijn met ingang van
1 7 maart tot en met 1 3 april 2018 opgeschort geweest.
Wij hebben u bij brief van 20 maart 201 8 meegedeeld dat wij gebruik
hebben gemaakt van de mogelijkheid om de beslissing voor ten
hoogste vier weken te verdagen.
Met deze brief ontvangt u onze beslissing op uw verzoek.
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Wij hebben op 20 april 201 8 bericht ontvangen van Berenschot en de
Antea Groep dat zij geen bezwaar hebben tegen het openbaar maken
van de opdrachtbrief.
Wij berichten u dat wij hebben besloten om de opdrachtbrief aan Antea
openbaar te maken, onder weglakking van de persoonsgegevens.
De persoonsgegevens hebben wij weggelakt op grond van artikel 1 0,
eerste lid, aanhef en onder d van de Wob.
Uw verzoek en deze beslissing (in geanonimiseerde vorm) zullen zo
spoedig mogelijk na verzending van dit besluit worden geplaatst op
onze websfte, www.noordhollanjijIwob.
Mocht u naar aanleiding van dit besluit en het openbare document nog
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de behandelend
ambtenaar.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noor”

ter

)hkes

Bergkaaup

Rechtsmiddelen
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 1 23, 2000 MD Haarlem.
Voor meet informatie kunt u de provinciale website bezoeken:
wwwnoord-hollandnl.
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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Betreft: Wob verzoek overeen komst Berenschot
Geachte leden,

Verzenddatum

—9 MEI 2018
Kenmerk

Ter uitvoering van artikel 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake
de actieve informatieplicht) informeren wij u over het volgende.
Op 8 maart 201 8 hebben wij een verzoek om informatie in het kader
van de Wet openbaarheid van bestuur ontvangen betreffende de
overeenkomst met Adviesbureau Berenschot voor het opstellen van
twee herindelingsontwerpen en —adviezen met betrekking tot de Gooi
en Vechtstreek. Onze beslissing op dit verzoek zal met het verzoek en
de openbare informatie in geanonimiseerde vorm gepubliceerd worden
via wwwnoord-hoiIandnVWob.
Vertrouwende u hiermee voldoende gei’nformeerdte

1058222/1071594
Uw kenmerk
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