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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 provincie Noord
Holland?
Als u niet weet in welk document de door u gewenste
informatie staat,
beschrijf dan het onderwerp zo duidelijk mogelijk.

Gaarne ontvang ik van u alle geschreven
correspondentie zowel post als e-mail
welke vooraf gegaan zijn aan en betrekking
hebbende op de e-mail d d. 13-12 2017,
van uw gedeputeerde Ruimte en Wonen,
Joke Geidhof aan wethouder Peter van
Huissteden van de Gemeente Bergen NH,.
deze e-mail heeft betrekking op de
wijziging van het bestemmingsplan aan de
Egmonderstraatweg te Egmond a.d.Hoef.
2) Gaarne ontvang ik van u alle
correspondentie zowel geschreven als per
e-mail, tussen de Provincie NH,
Mw.Geldhof, en de Gemeente Bergen, Peter
van Huissteden, over de wijziging
bestemmingsplan egmonderstraatweg en de
voetbalfusielocatie in het algemeen, te
Egmond a.d.Hoef vanaf 13 december 2017
tot op heden, 17-12 2017.
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Betreft:

Wob verzoek e-mail gedeputeerde Geldhof aan wethouder
Van Huis5teden (Bergen) over de wijziging van het bestemmingsplan
Egmonderstraatweg en de voetbalfusielocatie in het algemeen, te
Egmond aan den Hoef

Verzenddatum

15 FEB. 2070
Kenmerk
1029191/1042185

Geachte

Uw kenmerk

Op 1 7 december 201 7 ontvingen wij uw verzoek om openbaarmaking
van correspondentie welke vooraf gegaan is aan en betrekking
heeft op de e-mail die gedeputeerde Geldhof op 1 3 december 2017 aan
wethouder Van Huissteden van de gemeente Bergen heeft gestuurd over
de wijziging van het bestemmingsplan aan de Egmonderstraatweg te
Egmond aan den Hoef. Ook verzoekt u alle correspondentie
te ontvangen tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente
Bergen over de wijziging van het bestemmingsplan Egmonderstraatweg
en de voetbalfusielocatie in het algemeen, te Egmond aan den Hoef van
1 3-17 december 2017.
Wij hebben zeven documenten geïnventariseerd die vallen binnen de

reikwijdte van uw verzoek. Hierbij treft u onze beslissing omtrent
openbaarmaking van deze documenten aan.
Wij hebben de documenten getoetst aan de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob). Wij zullen vier documenten in geanonimiseerde vorm
openbaar maken via publicatie op onze website www.noord
holland,nl/wob. De overige drie documenten worden niet openbaar
gemaakt. Hieronder treft u onze motivering aan om deze documenten
niet openbaar te maken.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Artikel 10 Wob, eerste 1, sub d:
Het verstrekken van informatie ingevolge deze Wet blijft achterwege
voor zover dit persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl

NH000i

213

hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de
verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer
maakt. We hebben daarom de persoonsgegevens in alle openbaar te
maken documenten verwijderd.
Artikel 11 Wob, eerste lid:
Informatie uit documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern
beraad en die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten, hoeft 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 volgende documenten niet openbaar
maken: PNH1, PNH3 en PNH4.
Deze documenten betreffen e-mails tussen ambtenaren van de
provincie en de gemeente Bergen opgesteld ten behoeve van intern
beraad met daarin persoonlijke beleidsopvattingen. Wij zijn van mening
dat er geen aanleiding is om krachtens artikel 11, lid 2 Wob 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, www.noordholIand.nl/wob.
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,
Gedeputeerde Staten van Noord-Hollana

,rnkes

1029191/1042185

Provincie
Noord-Holland
313

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van Uit 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, 2007 DA Haarlem.
Voor meer informatie kunt u de provinciale website bezoeken:
www ti oord hol and n 1.
-

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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Onderwerp: Wob verzoek e-mail gedeputeerde Geidhof aan wethouder
Van Huissteden (Bergen) over de wijziging van het bestemmingsplan
Egmonderstraatweg en de voetbalfusielocatie in het algemeen, te
Egmond aan den Hoef

Verzenddatum

T 5 EER. 2018
Kenmerk
1 0291 91/1042179

Geachte leden,
Uw kenmerk

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis:
Het college besluit:
1. Naar aanleiding van een Wob-verzoek naar een e-mail van
gedeputeerde Geldhof aan wethouder Van Huissteden (gemeente
Bergen) over de wijziging van het bestemmingsplan aan de
Egmonderstraatweg te Egmond aan den Hoef en de
voetbalfusielocatie in het algemeen, een aantal documenten in
geanonimiseerde vorm (gedeeltelijk) openbaar te maken via
publicatie op de website www.noordholIand.nI/wob.
2. Een aantal documenten of delen daarvan niet openbaar te maken op
basis van artikel 10 en 11 van de Wob.
3. Via een brief de indiener van het Wob-verzoek hiervan op de hoogte
te brengen.
Paragraaf 2
Toelichting op het voorstel:
Het betreft het tweede Wob-verzoek van dezelfde indiener (na GS-nota
1 01 9741/1 036623 van 30januari 201 8) over de wijziging van het
bestemmingsplan aan de Egmonderstraatweg te Egmond aan den Hoef
en de fusielocatie van de drie voetbalclubs in Egmond aan den Hoef.
Specifiek verzoekt de indiener om correspondentie met betrekking tot
de e-mail die gedeputeerde Geidhof op 1 3 december 201 7 aan
wethouder Van Huissteden (gemeente Bergen) heeft gestuurd over dit
onderwerp en verder de overige corre5pondentie tussen de provincie en
de gemeente Bergen over dit onderwerp tot 1 7 december 2017.
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In totaal 7 documenten vallen binnen de reikwijdte van het verzoek. Van
deze documenten kunnen er 4 (geanonimiseerd op basis van artikel 1 0
Wob lid 1 d) openbaar gemaakt worden. Het gaat dan om de mail van
gedeputeerde Geidhof, een brief van het PWN aan de gemeente, een
bijbehorend kaartje en het rapport “Ontsnipperingsmaatregelen
zeewegen Noord-Hollands Duinreservaat, ecologische inrichting
oostzijde Egmond aan Zee, locatie sportvelden” dat bureau
Waardenburg in opdracht van de provincie en PWN heeft opgesteld.
De overige 3 documenten worden niet openbaar gemaakt, omdat hier
dusdanig veel persoonlijke beleidsopvattingen (artikel 11 Wob lid 1) in
zitten dat de documenten na weglakken van deze opvattingen niet meer
te lezen zijn.
De gemeente Bergen is in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te
dienen tegen openbaarmaking van documenten. Zij heeft daarvan
gebruik gemaakt en het verzoek van de gemeente om bepaalde
informatie op grond van de weigeringsgronden niet te verstrekken
hebben wij ingewilligd. PWN heeft geen bezwaar tegen openbaarmaking
van haar brief en bijbehorend kaartje.
Onze beslissing op dit Wob-verzoek zal met het verzoek en de openbare
informatie in geanonimiseerde vorm gepubliceerd worden via
wwwnoord-holland.nI/Wob.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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