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Op 26 november 2021 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) over “het HOV-traject door de 
Blaricummermeent en de besluitvorming daar omheen” ontvangen.  

U vraagt concreet informatie over de volgende onderwerpen:

- De totstandkoming van de keuze voor het huidige tracé door de 
Blaricummermeent.

- De totstandkoming van de keuze voor de locatie van de nieuwe 
P&R op de Stichtseweg.

U vraagt daarbij om alle relevante documenten met betrekking tot deze 
onderwerpen en wenst het volgende te ontvangen: 

- Alle notities, aantekeningen, gesprekverslagen en/of notulen;
- Alle e-mails, brieven, faxen, sms’en, whatsappgesprekken en/of 

andere correspondentie; 
- Alle adviezen, aanbevelingen, rapportages en/of evaluaties; 
- Alle overige relevante documentatie zowel schriftelijk als 

anderszins vastgelegde informatie.

Verloop van de procedure 

Op 9 december 2021 is de ontvangst van uw verzoek schriftelijk 
bevestigd bij brief met kenmerk 1745960/1752752. 
In deze brief is tevens de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 21 
januari 2021.

Op 9 december 2021 heeft u per e-mail contact gehad met mevrouw 
over dit verzoek. Daarin is voorgesteld om via een digitaal 

overleg uw verzoek om informatie nader te concretiseren. Reden 
hiervoor is geweest dat uw Wob-verzoek erg omvangrijk is en met een 
nadere concretisering gerichter gezocht kan worden naar informatie. 
U heeft hiermee ingestemd en het digitale overleg heeft op 21 
december 2021 plaatsgevonden. 
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Tijdens dit overleg is door de heer  een feitenrelaas gegeven 
voor wat betreft de door u gevraagde informatie en is de verdere 
procedure met betrekking tot de behandeling van uw Wob-verzoek met 
u besproken. Het feitenrelaas is door de heer  uitgewerkt in een 
notitie, welke u op 20 januari 2022 is toegezonden.

Naar aanleiding van het hiervoor genoemde overleg is gezocht naar de 
gevraagde informatie die binnen het bereik van uw Wob-verzoek valt. 
Een deel van de documenten met de gevraagde informatie is reeds 
openbaar. Het gaat om de documenten opgenomen in onderstaand 
overzicht. De Wob is dan ook niet van toepassing op deze documenten. 

Op 20 januari 2022 heeft u, als service, per e-mail deze reeds openbare 
documenten ontvangen van mevrouw . 

naam document

HOV notitie versie 21 november 2014

Tracévergelijking HOV 't Gooi huidige
situatie meerijden 't Merk versus 

meerijden Meent

Raadsvoorstel gemeenteraadsbesluit
toetreding tot het project

HOV bijlage 1 ontwikkeling mrt-heden

HOV bijlage 2 zorgpunten Meenttracé

Brief PNH met instemming voorwaarden 
Blaricum voor toetreding

Getekende wijzigingsovereenkomst 
d.d. 08.12.17 bij SOK d.d. 17.01.14 
zonder bijlagen

Wijzigingsovereenomst bijlage 8- globale 
scopebeschrijving Meerijden via de 
Meent v1.0

Nader onderzoek tracévarianten - Bijlage 
5 Ruimtelijke inpassing

Definitief_Ontwerpnota_HOV_Huizen-
Blaricum_ 11 juli 2013 Rev_2

Onderzoek HOV-variant Carpoolplaats 
Eindrapport incl. bijlagen

Na bestudering van deze stukken heeft een digitaal vervolgoverleg 
plaats gevonden op 28 februari 2022. Tijdens dit overleg zijn de 
stukken die u waren toegestuurd besproken en zijn door u nadere 
vragen gesteld. 

Wettelijk kader
Een deel van de gevonden documenten met informatie is nog niet 
openbaar. Uw verzoek valt voor wat betreft de niet-openbare 
documenten onder de reikwijdte van de Wob. 
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Zienswijzen

Tijdens het digitale overleg van 9 december 2021 bent u erover
geïnformeerd dat er een derde belanghebbende is bij de 
openbaarmaking van de documenten met nummers 12 t/ 15 en 17 in 
de inventarislijst en dat deze in de gelegenheid zou worden gesteld 
hierover zijn zienswijze te geven.

Door de derde belanghebbende zijn geen bedenkingen ingediend.

Besluit

Wij hebben besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de 
informatie waarom u verzocht heeft openbaar te maken, met 
uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. 

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 zullen wij dat nader toelichten.

Overwegingen

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

In alle documenten staan persoonsgegevens. Wij zijn van oordeel dat 
ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke 
levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang 
van openbaarheid. Daarom hebben wij de persoonsgegevens verwijderd 
uit deze documenten.

In de documenten 2, 4, 5, 8, 9 en 11 zijn daarnaast nog een aantal 
passages weggelakt. De reden hiervoor is dat de informatie die in deze 
passages is opgenomen geen betrekking heeft op uw Wob-verzoek en 
dus buiten het bereik van uw Wob-verzoek valt.

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.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen, 
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sectormanager Juridische Zaken

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Bezwaarclausule

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.
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Inventarislijst behorende bij Wob-dossier:1745960
HOV traject door de Blaricummermeent 

Document Afzender Ontvanger Wob-grond

1
Reactiebrief Huizen - Aanvullend onderzoek 
Merk

24-7-2014

PNH deels openbaar 10.2.e

2
 SG HOV in t Gooi - Bijlage 1 - Conceptverslag 
stuurgroep 13 feb 2015

13-2-2-15
verslag deels openbaar 10.2.e

3
 SG HOV in t Gooi - Bijlage 5 - notitie 
onderzoek Huizen Blaricum

5-2-2015
notitie deels openbaar 10.2.e

4
Conceptverslag bestuurlijk overleg Blaricum-
Huizen-PNH 19 juni 2015

19-6-2015
verslag deels openbaar 10.2.e

5
    

2015 3-9-2015 verslag deels openbaar 10.2.e

6
Brief Blaricum - Uitkomsten gezamenlijk 
onderzoek en voorstel terugvaloptie

3-9-2015
PNH gem. Blaricum deels openbaar 10.2.e

7
Hoofdrapport_uitkomsten_nader_onderzoek_
2011_trace_in_blaricum_en_huizen

15-4-2011
rapport deels openbaar 10.2.e

8 Verslag stuurgroep 28 juni 2013 23-6-2013 verslag deels openbaar 10.2.e

9
SG HOV in t Gooi 28 juni 2013 - Bijlage 4 - 
Ontwerprapporten en variantkeuzes

1-7-2013
notitie deels openbaar 10.2.e

10
160706 Stafnota HOV in 't Gooi - Stuurgroep 
13 juli 2016 - bijlage

13-7-2016
notitie deels openbaar 10.2.e

11
160909 - SG HOV in 't Gooi - Bijlage 1 - 
Verslag SG 13 juli - definitief

13-7-2016
verslag deels openbaar 10.2.e

documenten gem. Huizen deels openbaar 10.2.e
12 collegevoorstel HOV 28 juni 2016 30-6-2016 gem. Huizen deels openbaar 10.2.e ja

13
Huizen - Notitie kruispuntontwerp 
(078998455-A)

27-6-2016
Arcadis gem. Huizen deels openbaar 10.2.e ja

14
Huizen - Optimalisatie kruispunt 
verkeerskundige onderbouwing (078988398

23-6-2016
Arcadis gem. Huizen deels openbaar 10.2.e ja

15
Huizen - Reflectie op document HOV 
Meerijden (078990443-B)

23-6-2016
Arcadis gem. Huizen deels openbaar 10.2.e ja

16 PB HOV (3) 30-6-2016 persbericht reeds openbaar

17
ROS-SO-WE-1-DES-001-O-Overzichtskaart-v0 1-
001

21-6-2016
kaart deels openbaar 10.2.e ja

DatumNr. Zienswijze vragen?Beoordeling
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