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Wob-verzoek(Wet openbaarheid van bestuur)

* = invoer verplicht

 

Particulier of organisatie Organisatie

Organisatie Buurt Comité Nova

Voornaam

Achternaam

Straat Slotlaan Huisnr 6

Postcode 2103 XL Plaats Heemstede

 

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 secretaris@bcnheemstede.nl

 

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.

Wij ontvangen graag kopieën van alle communicatie
tussen provincie Noord-Holland en gemeente
Heemstede met betrekking tot de Cruquiusbrug, de
voetgangerstunnel, de fietspaden langs de Cruquiusweg
en de bruikleenovereenkomst grond voor bouwketen

mailto:secretaris%40bcnheemstede.nl


tbv. Cruquiusbrug, over de periode 31-1-2022 tot en
met heden 8-3-2022. Uit dezelfde periode ontvangen
wij ook graag de communicatie tussen provincie-NH en
het Hoogheemraadschap van Rijnland mbt. de illegaal
gedempte sloot. Dit betreft alle brieven+bijlagen,
emails+bijlagen, verslagen, notities van
telefoongesprekken etc.

 

Heeft u dit verzoek ook bij andere overheden/bestuursorganen ingediend?

Nee



POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Buurt Comité Nova Heemstede

Slotlaan 6

2103 XL Heemstede

Betreft: besluit inzake uw Wob-verzoek    

Geachte heer ,

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

CZ/JZ/WCD

Telefoonnummer +3123514

wob@noord-holland.nl
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Verzenddatum

Kenmerk

1801059/1830510

Uw kenmerk

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

Op 8 maart 2022 ontvingen wij uw verzoek op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). U heeft verzocht om 
informatie betreffende - kort samengevat - communicatie tussen 
provincie Noord-Holland en Heemstede inzake Cruquiusbrug vanaf 31
januari 2022 tot en met 8 maart 2022. 

Verloop procedure
Op 14 maart 2022 is de ontvangst van uw verzoek bevestigd en is 
tevens de termijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen, 
verdaagd tot en met 3 mei 2022.

Op 21 april 2022 hebben wij u geïnformeerd dat wij een derde-
belanghebbende in de gelegenheid hebben gesteld om een zienswijze 
te geven en dat daarom de beslistermijn is opgeschort. Op 25 april 
2022 hebben wij deze zienswijze ontvangen. Daarmee is de termijn 
verlengd tot en met 7 mei 2022.

Met deze brief ontvangt u onze beslissing op uw Wob-verzoek.

Wettelijke kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. 

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn 5 documenten aangetroffen bij de 
provincie Noord-Holland. Deze documenten zijn opgenomen in een 
inventarisatielijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Zienswijze
Op 25 april 2022 hebben wij de zienswijze van de derde-
belanghebbende ontvangen. De derde-belanghebbende heeft 
aangegeven geen bezwaren te hebben tegen het openbaar maken van 
de documenten.

Besluit
Wij hebben besloten om aan uw verzoek tegemoet te komen en de 
documenten openbaar te maken met uitzondering van de 
persoonsgegevens.

  

26 april 2022
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Bijgevoegde inventarisatielijst biedt een overzicht van alle documenten 
die binnen de reikwijdte van uw verzoek vallen. Wij hebben alle op deze 
lijst vermelde documenten getoetst aan de Wob en daarbij aangegeven 
welke documenten al dan niet geheel of gedeeltelijk openbaar worden 
gemaakt. Hieronder lichten wij dit nader toe.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob 
blijft openbaarmaking van informatie achterwege voor zover het belang 
daarvan niet opweegt tegen het belang van eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer.

In vrijwel alle documenten staan persoonsgegevens, onder meer namen, 
telefoonnummers, handtekeningen, e-mailadressen en adresgegevens. 
Deze betreffen de persoonsgegevens van ambtenaren en andere 
betrokkenen.

Het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer weegt 
hier zwaarder dan het belang van openbaarheid. Daarom hebben wij de 
persoonsgegevens in deze documenten niet openbaar gemaakt. Dit 
geldt niet voor de namen van diegenen die reeds vanuit hun functie in 
de openbaarheid treden. 

Wijze van openbaarmaking
Het besluit (inclusief inventarisatielijst) en uw verzoek worden in 
geanonimiseerde vorm, samen met de documenten die met dit besluit 
voor een ieder (gedeeltelijk) openbaar worden, binnen enkele dagen na 
verzending van deze brief gepubliceerd 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. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
namens dezen

 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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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 Noord-
Holland, 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.



Document Afzender Ontvanger Wob-grond

1 aantekeningen wethouder Mulder nvt Deels openbaar 10.2.e. Wob
2 Cruquiusbrug, informeren weth. Mulder 1-2-2022 gem.Heemstedeq PNH Deels openbaar 10.2.e. Wob
3  verkeersmaatregelen Cruquiusbrug 1-2-2022 gem.Heemstedeq PNH Deels openbaar 10.2.e. Wob
4 Antwoordbrief BCN (bijlage bij 3) 14-11-2021 gem.Heemstedeq Buurtcomité Deels openbaar 10.2.e. Wob
5 RE_Cruquiusbrug, informeren weth Mulder 1-2-2022 gem.Heemstedeq PNH Deels openbaar 10.2.e. Wob

DatumNr. Beoordeling

Inventarislijst behorende bij Wob-dossier: Communicatie PNH en gem. Heemstede inzake Cruquiusbrug te Heemstede.
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