N6EKOMEN 2? NOV, 2015
AANGETEKEND
College van Gedeputeerde Staten Provincie Noord Holland
Houtplefn 33
201 2 DE Haarlem

Abcoude, 26 november 201 5.

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van de voorgenomen plannen voor het Fort bij Abcoude verzoek ik u mij de
volgende informatie te verstrekken.
Alle bescheiden aangaande de (plan-)ontwikkelingen, subsidieverstrekkingen, contracten
c.q. overeenkomsten, gesprekken, ambtsvoornemens, besluiten en overige stukken met
betrekking tot het Fort bij Abcoude vanaf het moment van de overname van dit Fort bij
Abcoude door Natuurmonumenten van de geme’mte Abcoude in 2006. Waaronder, maar
niet beperkt tot de gesprekken c.q. afspraken met Natuurmonumenten, andere
overheidsorganen zoals provincies en/of gemeenten, stichting Morgenland en haar
vertegenwoordigers, mogelijke financiers en dergelijke.
Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet
openbaarheid bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6,
eerste lid van de Wob verzoek ik u mij de gevraagde voor 1 S december 201 5 toe te
sturen. Een en ander kan digitaal worden aangeleverd naar
Voor zover
u kosten in rekening brengt verzoek ik u mij vooraf op de hoogte te brengen per mail.
.

Een identiek verzoek is gezonden aan de Provincie Utrecht en de gemeente De Ronde
Venen.
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Uw kenmerk
Op 25 november ontvingen wij uw verzoek om informatie in het kader
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U heeft ons verzocht om
informatie betreffende herontwikkelingsplannen fort hij Abcoude.
Met deze brief ontvangt u onze beslissing op uw verzoek om

informatie. WIJ hebben besloten het document waar uw verzoek
betrekking op heeft openbaar te maken, dat treft u aan in de bijlage.
We zullen uw verzoek en onze reactie daarop ook (geanonimiseerd)
plaatsen op www. noord-holland.n 1/wob.
In het document dat wij met dit besluit openbaar maken zijn
persoonsgegevens onleesbaar gemaakt om reden van privacy als
bedoeld In artikel 1 0, tweede lid, sub e, van de Wob.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u naar aanleiding van ons bestuit nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met de contactpersoon, zoals genoemd bovenaan in
deze brief.
Hoogachtend,
Gediterde Staten van NoØrd-Holland,
nar)4e’1Sdn,

iretéuq’tËefiijt

Mhq
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200) DA Haarlem
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Fax (023) 5)4 3030
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Recht.middelen
Als ii 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 meet informatie kunt u de provinciale website bezoeken:
www. noord-holland. fl1.
Wij willen bezwaren tegen bes Puiten 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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Bijlage 1
De volgende 5tukken zullen met de verzending van dit besluit openbaar
worden gemaakt via onze website www.noord-holland.nl/wob. Dit kan
enkele dagen duren.
Beschikking subsidieverlening haalbaarheidsonderzoek Fort bij
Abcoude 66791 3/675423

731545/741201

