bAREN ISIBEIIOUD

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Laren, 2 november 2017

Geachte college van Gedeputeerde Staten,
In het kader van de besluitvorming in de ARHI-procedure van de regio Gooi- en Vechtstreek
verzoek ik u mij de informatie/documenten te verstrekken die zijn ingebracht in de vergadering van
Gedeputeerde Staten van 7 november 2017 ten behoeve van de behandeling van dit onderwerp. Wij
doelen hier op de geagendeerde stukken en niet de geamendeerde stukken NA behandeling in de
vergadering van 7 novemberji.
Met een beroep op de openbaarheid van bestuur zou ik dit stuk graag van u ontvangen. Wij gaan
ervanuit dat het stuk geen op personen herleidbare beleidsopvattingen bevat. Wij dringen aan op
spoed en ontvangen het stuk graag per omgaande.
Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob
verzoek ik u mij de gevraagde informatie voor woensdag 6 december toe te sturen. Indien u kosten
in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf op de hoogte te
brengen. Dit kan via de volgende contactgegevens waarbij de voorkeur uitgaat voor telefonisch
contact:
of op nummer,
Graag ontvang ik een bevestiging van ontvangst, wij sturen dit verzoek ook aangetekend per post
op.
Hoogachtend,
Namens het bestuur van vereniging Larens Behoud,

Provinde
Noord-Holland
POSTBUS 3007 2001 DA HMRLEM

Vereniging Larens Behoud

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

Telefoonnummer
noord-holland.nl
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Verzenddatum

Betreft:

Wob verzoek GS stukken 7 november 201 7 arhi-besluit

—

6 DEC. 207?

Kenmerk

Geachte

1014375/1021524
Uw kenmerk

Op 8 november 201 7 hebben wij uw verzoek om informatie inzake de
besluitvorming in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7
november 201 7 over de arhi-procedure Gooi en Vechtstreek ontvangen.
U heeft eerder een ontvangstbevestiging ontvangen.
Wij hebben een 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.
Wij hebben alle op de lijst vermelde documenten getoetst aan de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Een aantal documenten betreft in
gemeenteraden aangenomen moties en brieven van colleges van B&W
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.
Er is één brief, die nog niet actief openbaar was gemaakt en die wij
openbaar maken. Deze is als zodanig vermeld in de inventarislijst.
De overige documenten worden op grond van artikel 11 van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) niet openbaar gemaakt. In de
inventarisljst is aangegeven om welke documenten het gaat. Hieronder
treft u onze motivering aan om deze documenten niet openbaar te
maken.
De documenten die wij niet openbaar maken 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
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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.
Binnen enkele dagen na verzending van dit besluit treft u uw verzoek en
deze beslissing (in geanonimiseerde vorm) aan op onze website,
www n oord-hollandn Ilwob.
Mocht u naar aanleiding van dit besluit en de openbare documenten
nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de behandelend
ambtenaar

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-H

Bergkamp

-

,)J11mkes

Bijlage: lnventarislijst met kenmerk 305888/1 021 526
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:
vjww. 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.
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Gedeputeerde Staten

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

Wob verzoek provinciale arhi-procedure Gooi en Vechtstreek

Verzenddatum
—

Geachte leden,

6 DEC. 201?

Kenmerk

Ter uitvoering van artikel 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake
de actieve informatieplicht) informeren wij u over het volgende.
Op 8 november 201 7 hebben wij een verzoek om informatie in het
kader van de Wet openbaarheid van bestuur ontvangen betreffende de
besluitvorming in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7
november 201 7 over de arhi-procedure Gooi en Vechtstreek.
Onze beslissing op dit verzoek zal met het verzoek en de openbare
informatie in geanonimiseerde vorm gepubliceerd worden via
.½vdnootcl hohand ni/Wob

Hoogachtend,
Staten van Noord-Hollani
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vinci
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