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Stichting Hart voor het Twiske
T.a.v.  , secretaris

Verzonden per e-mail naar: 

WRzmit ’6 )ULI 2021
Zaaknummer OD.3491798
Behandelaar   ( odnhn.nl)
Betreft Uw Wob verzoek

Geachte  ,

Op 12 juli 2021, heeft u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht
om documenten ten aanzien van de afgegeven 'omgevingsvergunning WNB voor het Zomerkabinet
in Het Twiske

Wij hebben besloten gedeeltelijk aan uw verzoek tegemoet te komen en de gevraagde documenten
openbaar te maken. Hieronder leest u de onderbouwing van dit besluit.

Procedureverloop
Naar aanleiding van uw verzoek is er telefonisch contact met u geweest over de inhoud van uw
Wob-verzoek. U hebt aansluitend per e-mail een specificatie op uw Wob-verzoek verstuurd.

Besluit
Wij hebben besloten gedeeltelijk aan uw verzoek tegemoet te komen en documenten met daarin 
de door u verzochte informatie openbaar te maken met uitzondering van persoonsgegevens. Voor
een nadere motivering over de weigering van deze informatie verwijzen wij naar het onderdeel
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer onder het kopje Overwegingen in dit besluit.

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

Overwegingen
Algemeen
Alvorens de verschillende weigeringsgronden en de overwegingen toe te lichten, willen wij u wijzen 
op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob wordt een verzoek om informatie
ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in artikelen 10 en 11 van de Wob.
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang van een
goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan
ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de
bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de belangenafweging wordt het algemene belang
betrokken en de door de uitzonderingsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke
belang van de verzoeker. De Wob kent ook geen beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent
dat openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet
mogelijk is. Indien aan u de desbetreffende documenten worden verstrekt, moeten deze ook aan
anderen worden verstrekt, indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt onderstaande
belangenafweging dan ook plaats.
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Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
In de documenten komen persoonsgegevens voor. Deze gegevens zijn onleesbaar gemaakt op
grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. Het gaat om namen, persoonlijke
e-mailadressen, doorkiesnummers en persoonlijke telefoonnummers.

Op grond van artikel 10, 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.

Wij zijn van oordeel dat het belang van openbaarheid niet opweegt tegen het belang van de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als het gaat om de gegevens in deze documenten. De
persoonsgegevens zijn daarom verwijderd uit deze documenten.

Wijze van openbaarmaking
De gevraagde documenten zenden wij u, conform uw verzoek, per e-mail toe. De documenten
zullen, tezamen met uw verzoek en deze beslissing op onze website worden geplaatst.

Meer informatie
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,

Gedeputeer  
namens dez

 
Afdelingsma
Omgevingsd OD NHN)

Bijlagen: 23 deels openbaar gemaakte documenten

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.n

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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