Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Wob-coördinatiedesk PNH
info.div
Nieuw Wob-verzoek
maandag 6 september 2021 10:13:20

Goedemorgen allemaal,
Zie onderstaande mail.
Graag als nieuw Wob-verzoek registreren met als onderwerp ‘Wob-verzoek
betalingen leveranciers’

inzake

Groeten

Met vriendelijke groet,

Wob-coördinator Provincie Noord-Holland
Wob-coördinatiedesk (WCD)
T 023-514
M
Sector Juridische Zaken
Houtplein 33 2012 DE Haarlem / HP2NO
www.noord-holland.nl
@noord-holland.nl

Van:
@tendium.com>
Verzonden: donderdag 2 september 2021 15:37
Aan: Servicepunt Provincie Noord-Holland <servicepunt@noord-holland.nl>
Onderwerp: Freedom of Information Request
Hello,
I would like to make a Freedom of Information Request in accordance with the Dutch
Public Access to Government Information Act (Wet openbaarheid van bestuur, WOB).
I am contacting you at Provincie Noord-Holland to request payment data.
I am requesting information on all payments to external suppliers for purchases of
goods and services between 2019-01-01 and 2020-12-31.

What is requested is a list of these payments, ideally in Microsoft Excel format, which
contains as much of the following information for each payment as possible.
·

Supplier name

·

Amount paid, excluding VAT

·

Payment date (or some other relevant transaction date)

·

Supplier’s KVK number

·

Some description of the nature of the expense

I am not asking you to do manual time consuming compiling. I am only asking for an
extract from your accounting software with as much of the above stated information as
you can conveniently and reasonably provide.
Let me know if anything is unclear or if you need more information to help me with my
request.
If it’s more convenient you can answer this mail in Dutch.
Sincerely,

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

Tendium

CZ/JZ/WCD

Telefoonnummer +3123514
wob@noord-holland.nl

1|2
Verzenddatum

Betreft: besluit op uw Wob-verzoek

1 november 2021
Kenmerk

Geachte heer

,

Op 2 september 2021 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) ontvangen. Het verzoek betreft
-kort samengevat- een overzicht met informatie over leveranciers van
diensten en producten aan de provincie Noord-Holland in de jaren 2019
en 2020.

1702336/ 1729068

Uw kenmerk

Op 13 september 2021 is de ontvangst van uw verzoek bevestigd.
Tevens is een aantal keren geprobeerd met u in contact te komen om
(de aanpak van) het Wob-verzoek telefonisch te bespreken. Dit is echter
niet gelukt. Op 14 september 2021 gaf u aan voorkeur te hebben voor
mailcontact. Dit heeft echter niet geleid tot enige afspraken over de
aanpak van het verzoek.
Met deze brief ontvangt u onze beslissing op uw Wob-verzoek.
Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob.
Inventarisatie documenten
Uit ons onderzoek is gebleken dat de opgevraagde informatie niet
vervat is in een op zichzelf staand document.
Besluit
Wij hebben besloten uw verzoek af te wijzen.
Om de gevraagde informatie aan u te verstrekken moeten wij namelijk
gegevens uit databases verzamelen én bewerken. Hiermee is sprake van
het vervaardigen van een document en hiertoe is een bestuursorgaan
conform de Wob niet verplicht. In dit verband wijzen wij op vaste
jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State (zie onder meer ECLI:NL:RVS:2017:414).

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08
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Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
Bezwaar
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 NoordHolland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw
bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag
bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale
website bezoeken: www.noord-holland.nl.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers
die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw
bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u
kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als
bezwaarmaker niet aan.
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
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.
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