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Graag zou ik de subsidie-aanvraag en toekenning van Natuurmonumenten (in pdf per mail) ontvangen met betrekking
tot
Programma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels Tweede Tranche van de Hondsbossche en Pettemer
Zeewering.
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Betreft: uw verzoek om informatie d.d. 5 april 2016 met betrekking

tot subsidie aan Natuurmonumenten voor project “Baggeren en
Eilanden De Putten”

Verzenddatum

2 ME 1V1
Kenmerk
798608-801806

Geachte heer

Uw kenmerk

Op 5 april 2016 ontvingen wij uw verzoek om informatie in het kader
van de Wet openbaarheid van bestuur.
U heeft ons verzocht om inzage in de aanvraag en beschikking van de
door ons verleende subsidie aan Natuurmonumenten voor het project
“Baggeren en Eilanden De Putten”.
Beslissing
Met deze brief ontvangt u onze beslissing op uw verzoek om
informatie. Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de documenten
die betrekking hebben op uw verzoek en die wij openbaar zullen
maken. We zullen deze documenten samen met uw verzoek en onze
reactie daar op (geanonimiseerd) plaatsen op www.noord
holland.nl/wob. U treft de inventarislijst van de documenten hieronder
aan.
In de documenten die wij met dit besluit openbaar maken zijn passages
onleesbaar gemaakt. Dit hebben wij gedaan ten aanzien van
persoonsgegevens. Persoonsgegevens, met uitzondering van die van
bestuurders, zijn onleesbaar gemaakt om redenen van privacy als
bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e van de Wet openbaarheid van
bestuur.
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Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u naar aanleiding van ons besluit nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met de contactpersoon, zoals genoemd bovenaan in
deze brief.
Hoogachtend,

Noord—Holland,
namens dezen,
Directeur Concernzaken
Dhr.

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 123, 2000 MD 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.

—

—

Te publiceren stukken
De volgende stukken zullen met de verzending van dit besluit openbaar
worden gemaakt via onze website wwwnoord-hoflindnjwob. Dit kan
enkele dagen duren.
1. Subsidieaanvraag van Natuurmonumenten d.d. 10 november
2014, kenmerk 505739—506131
2. Subsidievaststelling d.U. 1 april 2016, kenmerk 505739—782029
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