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“Formdesk Response” <response@formdesk.com>
18 Oct 2017 14:56:25 +0200
“Post” <Post@Noord-Holland.nI>
WOB verzoek

Titel

Verzoek om informatie (Wet openbaarheid van bestuur)

Naam

aanvraagWOB_pnh

Actie

Ingevuld formulier

Kenmerk

53225829

Status

Gereed

Aangemaakt

18-10-201714:55:46

Dît beticht is voor DIV
Ter registratie in Verseon:

Onderstaand formulier is zojuist ontvangen:

1.

E
Verzoek om informatie (Wet openbaarheid van bestuur)
* =

invoer verplicht

Particulier of Organisatie

Particulier

Geslacht
Voornaam
—

Achternaam
Straat

___

Hulsnrl

ZZ
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Postcode

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-mailadres
Welke documenten wilt u ontvangen van de Geachte heer/mevrouw,
provincie Noord-Holland?
Als u niet weet in welk document de door u Gelet op het wettelijke kader verzoek ik u
gewenste informatie staat,
een beslissing te nemen over de passieve
beschrijf dan het onderwerp zo duidelijk
openbaarmaking van alle documenten, die
mogelijk.
gaan over of betrekking hebben op:
Kanaalweg 16 te Assendelft. Wanneer ik
spreek over document dan is mijn
interpretatie in lijn met de wetgeving en
vaste jurisprudentie. Dus gaat het niet
alleen om klassieke papieren
gegevensdragers, maar ook om digitale
bestanden. Ook zoekt dit verzoek de
openbaarmaking van alle versies zoals bij
of onder u aanwezig. Ik denk daarbij aan
(gesprek)verslagen, memo’s, notities,
samenvattingen, notulen, besluiten,
aanvragen, vergunningen, e-mails,
schriftelijke correspondentie (brief en fax),
besluiten, rapportages, studies, offertes,
communicatie, evaluaties, adviezen
enzovoort.
In afwachting van uw reactie op mijn
verzoek, verblijf ik.
Hoogachtend,

Provincie
Noord-Holland
POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

Telefoonnummer

noord-holland nl

113
Verzenddatum

Betreft: beslissing op uw Wob verzoek d.d. 18 oktober 201 7

22 JAN, 2010
Kenmerk
100 73 3 3/103 7 199

Geachte
Uw kenmerk

Op 1 8 oktober 201 7 ontvingen wij uw verzoek om openbaarmaking van
informatie betreffende het adres Kanaalweg 1 6 te Assendelft. U heeft
hiervoor een ontvangstbevestiging ontvangen d.d. 6 november 201 7
waarbij de beslistermijn is verdaagd tot 1 4 december 201 7. Wij hebben
daarop een inventarisatie gemaakt van alle documenten die vallen
binnen de reikwijdte van uw verzoek en deze aan u voorgelegd. Daarna
hebben wij, zoals ook per brief van 14 december 201 7 aan u
aangegeven, de gemeente Zaanstad om een zienswijze gevraagd over
uw verzoek gezien het feit dat zij bij de betreffende documenten
betrokken zijn geweest. De beslistermijn is daardoor opgeschort
geweest en uiteindelijk, zoals ook per e-mail d.d. 9 januari 2018 aan u
aangegeven, 1 7januari 201 $ geworden. Hierbij treft u onze beslissing
omtrent openbaarmaking van de documenten zoals vermeld op de
bijgaande inventarislijst aan.
Wij hebben alle op de inventarislijst vermelde documenten getoetst aan
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Zoals op deze inventarislijst is
aangegeven zullen wij een aantal documenten in geanonimiseerde vorm
openbaar maken via publicatie op onze website www.noord
holland.nl/wob. De overige documenten worden niet openbaar
gemaakt. In de inventarislijst is aangegeven om welke documenten het
gaat. Hieronder treft u onze motivering en overwegingen aan om deze
documenten niet openbaar te maken. De nummers verwijzen naar de
nummers op de inventarislijst.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
201 2 DE Haarlem
www. noord-holland. n 1

NH000I
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Zienswijze n
De gemeente Zaanstad is als derde belanghebbende in de gelegenheid
gesteld haar zienswijzen te geven. Deze zienswijzen hebben wij in onze
belangenafweging meegenomen.
Besluit
Wij hebben besloten uw verzoek te honoreren, met uitzondering van de
in de documenten opgenomen persoonsgegevens en documenten met
persoonlijke beleidsopvattingen voor intern beraad.
Overwegingen
Op grond van artikel 1 0, lid 2, onder e van de Wob blijft verstrekking
van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt
tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. In
de documenten met nrs. 1, 2, 5, 6, 1 7 en 20 staan persoonsgegevens
van ambtenaren en van derden. Volgens vaste rechtspraak vallen
gegevens als namen, telefoonnummers, e-mailadressen en
handtekeningen en parafen van ambtenaren of personen van andere
organisaties onder het belang van eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer. Dit belang moet naar onze mening zwaarder wegen dan het
belang van openbaarmaking ervan. Daarom hebben wij de betreffende
documenten geanonimiseerd.

Op grond van artikel 11, lid 1 van de Wob hoeft informatie uit
documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en die
persoonlijke beleidsopvattingen bevatten, niet openbaar te worden
gemaakt. Als documenten van intern beraad worden o.a. aangemerkt:
gespreksverslagen van overleggen binnen de overheid, ambtelijke
adviezen, memo’s, concepten van stukken etc. Op grond hiervan zullen
wij de documenten met de nrs. 3, 4, 7 t/m 16, 1 8, 19, 21, 22 niet
openbaar maken. Deze documenten zijn met name e-mails tussen
ambtenaren van de provincie en de gemeente Zaanstad opgesteld ten
behoeve van intern beraad met daarin persoonlijke beleidsopvattingen.
Wij zijn van mening dat er geen aanleiding is om in niet tot personen
herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke
beleidsopvattingen. Het is vaste rechtspraak dat feitelijke gegevens die
zo nauw zijn verweven met persoonlijke beleidsopvattingen dat het niet
mogelijk is ze te scheiden, evenmin openbaar worden gemaakt.
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, wwvv.noord hollandnl/wob.

1007333/1037199

‘i.tf

Provï ncie
Noord-Holland
313

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,
Provincie Noord-Holland

de algemeen directeur

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:
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
bi] een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de
Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland.
-
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Inventarislijst behorende bij Wob Kanaalweg 16, Assendelft (kenmerk 1007330/1020337)

Kenmerk

1.

2008/
55368

Omschrijving

Brief aan de gemeente Zaanstad Uitvoering
artikel 5 lid 3 van provinciale

Openbaar

Weigerings

ja/nee

grond Wob

ja

monumentenverordening (d.d. 6 april 1993)
2.

200632185

3.

Beslissing over Bestemmingsplan
Poldergebied Assendelft (d.d. 10 Juli 2006)

ja

Mailwisseling tussen gemeente Zaanstad en
Provincie Noord-Holland (verder: PNH) met

nee

Art. 11

nee

Art. 11

onderwerp “Vooroverleg Kanaalweg 16 (mei
2012)
4.

30235

Interne mailwisseling PNH met onderwerp
“uitbreiding bedrijf Kanaalweg 16” (juni 2012)

5.

2012/
30235

Antwoordbrief aan de gemeente betreft
prealabele vraag over ontwikkelingsplan

ja

Kanaalweg 16 te Assendelft (d.d. 13 juni 2012)
6.

7.

476405

Brief van gemeente Zaanstad aan PNH
Kennisgeving en verzoek om zienswijze inzake
WOB-verzoek (d.d. 26 februari 2015)

ja

Interne mailwisseling (6 items, binnen de
PNH) met onderwerp “Ontwikkelingen in

nee

Art. 11

nee

Art. 11

nee

Art. 11

nee

Art. 11

schootsveld fort Zuidwijkermeer” d.d. 11 mei
2017
8.

Mailwisselingen (51 items) met onderwerp:
“uitbreiding / legalisatie bebouwing bedrijf
nabij fort Zuidwijkermeer”

9.

Mailwisseling tussen gemeente Zaanstad en
PNH en interne mails PNH (3 items) met
onderwerp “ontwikkeling Kanaalweg 16”(juni/juli 2017)

10.

Mailwisseling tussen gemeente Zaanstad en
PNH (4 items) met onderwerp “ontwikkeling
Kanaalweg 16” (juni 2017)

11.

Interne mailwisseling PNH (3 items) met
onderwerp “Zuidwijkermeer en naastgelegen

nee

Art. 11

nee

Art. 11

nee

Art. 11

nee

Art. 11

nee

Art. 11

nee

Art. 11

bedrijf” d.d. 26 juni 2017.
12.

Interne mailwisseling PNH (2 items) met
onderwerp “stafnota Kanaalweg /
Zuidwijkermeer” (juni/juli 2017)

13.

Interne mail PNH (1 item) met onderwerp
“Stafnota SvA bebouwing kanaalweg 16” d.d.
29juni2017

14.

Interne mailwisseling PNH (3 items) met
onderwerp “ongewenste bebouwing en
gebruik van gronden in de stelling van
amsterdam” (juni 2017)

15.

Interne mailwisseling PNH (5 items) met
onderwerp “Stelling van Amsterdam
—

Kanaalweg 16 Assendelft” (30 juni 2017)
16.

Interne mailwisseling (3 items) “brief en
stafnota SvA en Kanaalweg 16 Assendelft”
fd.d. 30juni 2017)

17.

Mailwisseling tussen gemeente Zaanstad en
PNH (4 items) met onderwerp “Kanaalweg

ja

16” (juli 2017)
Interne mailwisseling (4 items) met
onderwerp “Verzoek om handhaving

18.

nee

Art. 11

Interne mailwisseling PNH (2 items) met
onderwerp “E-mailen stafnota kanaalweg 16
inclusief bijlage” (d.d. 12 juli 2017)

nee

Art. 11

970883/

Verzoek tot handhaving Kanaalweg 16 (d.d. 17

ja

975111

juli 2017)

Kanaalweg 16 Zaanstad ivm SvA”
19.

20.

21.

Interne mailwisseling PNH (7 items) met
onderwerp “Blauwe minute Kanaalweg” (juli
2017)

nee

Art. 11

22.

Mailwisseling tussen gemeente Zaanstad en
PNH en interne mailwisseling PNH (4 items)
met onderwerp “Samenvatting
Kringenwetboerderij Kanaalweg
Zuidwijkermeer” (september 2017)

nee

Art. 11

