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Geachte heer

,

In uw brief van 6 oktober 2020, ontvangen op 7 oktober 2020, heeft u
met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) informatie
verzocht over de onderdoorgang van de N247 bij Broek op Waterland.
U verzoekt concreet om “kopie van, subsidiair inzage in, documenten en
communicatie bij of onder u aanwezig die betrekking hebben op de
onderdoorgang N247 in Broek in Waterland voor het tijdvak 2014 tot
en met heden."

Bij brief van 30 oktober 2020 hebben wij de ontvangst van uw brief
bevestigd en de termijn waarbinnen uw verzoek moet worden
afgehandeld verdaagd naar 2 december 2020. Per e-mail van
11 november 2020 is, met uw instemming, de termijn verlengd naar
1 februari 2021 en is het verzoek als volgt nader afgebakend.
1. alle communicatie tussen de provincie en de dorpsraad over de
onderdoorgang in de periode 1 januari 2017 tot en met heden.
2. alle documenten en communicatie van de provincie waarin wordt
gesproken over de Parallelweg.

Tevens is met u afgesproken dat wij twee deelbesluiten zullen nemen.

Met deze brief ontvangt u onze beslissing op uw verzoek met
betrekking tot punt 2.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob.
Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 52 documenten aangetroffen.
Deze documenten zijn opgenomen in een inventarisatielijst, die als
bijlage bij dit besluit is gevoegd.
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Besluit
Wij hebben besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de
informatie waarom u verzocht, openbaar te maken met uitzondering
van de persoonsgegevens.
Voor de motivering verwijzen wij naar het onderstaande.

Overwegingen
In de bijgevoegde inventarisatielijst staat vermeld welke documenten al
dan niet openbaar worden gemaakt.
Zoals u in deze lijst kunt zien, bevatten de meeste documenten
persoonsgegevens. Deze gegevens zijn onleesbaar gemaakt op grond
van artikel 1 0, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. Het gaat dan
onder meer om namen, persoonlijke e-mailadressen, doorkiesnummers,
persoonlijke telefoonnummers, maar daarnaast ook om adressen van
omwonenden.

Op grond van artikel 1 0, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob
blijft verstrekking van deze informatie namelijk achterwege voor zover
het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer. Dit laatste belang vinden wij hier
zwaarder wegen dan het algemeen belang van openbaarmaking.
Voor zover het persoonsgegevens van ambtenaren betreft, merken wij
daarbij nog het volgende op. Weliswaar kan, waar het gaat om
beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts in beperkte mate
een beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging van hun
persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het betreft het openbaar
maken van direct te herleiden gegevens, zoals namen van ambtenaren.
Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een
persoonsgegeven aan een individuele burger die met een ambtenaar in
contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de zin van de
Wob en dus openbaarmaking voor een ieder. In de desbetreffende
documenten zijn daarom de namen en directe contactgegevens van
ambtenaren die geen publieke functie hebben onleesbaar gemaakt.

Twee documenten worden in het geheel niet openbaar gemaakt omdat
deze documenten volledig bestaan uit persoonsgegevens.

Wijze van openbaarmaking
Binnen enkele dagen na verzending van dit besluit treft u de
documenten die openbaar worden gemaakt, met uw verzoek en deze
beslissing aan op onze website, www.noord-holland.nl/wob.
Mocht u naar aanleiding van dit besluit nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met de behandelend ambtenaar die is genoemd in het
briefhoofd.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris

R.M. Bergkamp

'orzitter

A.Th.H. van Dijk

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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