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Geachte heer Muller,
Op 15 oktober 2020 hebben wij uw Wob-verzoek van 12 oktober 2020 ontvangen, waarin u heeft
gevraagd naar alle stukken vanaf 1 januari 2017 tot heden, die betrekking hebben op het windpark
Wieringermeer en de datacentra op Agriport. Met deze brief informeer ik u over uw verzoek.
Besluit
U heeft ingestemd dat wij de stukken online met u delen via een gedeelde map op Sharepoint. De link
naar de betreffende map is per mail op 7 december 2020 met u gedeeld door de heer Pierre Kas. In die
map vindt u de stukken die wij vrij kunnen geven.
Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur zijn er een aantal belemmeringen om een aantal
gevraagde stukken aan u te verstrekken.
De volgende documenten kunnen wij op dit moment (nog) niet aan u verstrekken:
1. Memo Toekomstige ontwikkelingen Agriport in voorbereiding
2. Memo Pascal – informatie over nog te realiseren datacenter
3. Prototype windmolens op testlocatie
4. Advies grondexploitatie
Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via post@hollandskroon.nl.
Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.
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5. Tussenweg derde partiële herziening
6. Vierde partiële herziening
7. Advies inrichting datacenters
Weigeringsgrond artikel 10 lid 1 onder b en c.
De bovengenoemde documenten onder nr. 1 t/m 4 kunnen wij niet aan u verstrekken. Gegevens over
exploitatiekosten en prototypes van windmolens zijn vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens als bedoeld
in artikel 10 lid 1 sub c Wob. Daarnaast weigeren wij de documenten 1 en 2 op grond van artikel 10 lid 2 sub b
Wob, aangezien de stukken betrekking hebben op economische en financiële belangen van de gemeente en de
projectontwikkelaar. Door het openbaar maken kan de onderhandelingspositie van de gemeente in
toekomstige vergelijkbare gevallen verslechteren, omdat bij openbaarmaking van deze stukken (toekomstige)
contractspartijen van de gemeente inzicht hebben in de bedragen. Wat betreft document 3 (prototype
windmolens op locatie) geldt bovendien dat deze bedrijfsgevoelige informatie bevat die vertrouwelijk aan de
gemeente is verstrekt.

Weigeringsgrond artikel 10 lid 2 onder f.
De bovengenoemde documenten onder nr. 5 t/m 7 kunnen wij niet aan u verstrekken. Het college moet
hier eerst een besluit over nemen en daarom is het voor het politieke besluitvormingsproces niet
wenselijk om de stukken (op dit moment) openbaar te maken.
Whats-App en sms berichten
U heeft gevraagd om whatsapp en sms berichten. Deze kunnen wij niet verstrekken omdat wij intern geen
documenten delen via Whatsapp en sms. Niet in de laatste plaats omdat het verzenden van documenten
via die weg niet werkbaar is. Onze organisatie werkt met Microsoft office 365. Via dit pakket kunnen
documenten eenvoudig gedeeld en bewerkt worden en is het delen van die documenten via Whats-App
of sms niet noodzakelijk en logisch.
Ook wat betreft opslag van deze berichten geldt dat de organisatie geen invloed op de wijze van opslag
van deze berichten en deze berichten daarom niet bij het bestuursorgaan berusten. Verder is het zo dat
de communicatie via deze berichten gaan over praktische zaken, bijvoorbeeld het te laat komen op een
afspraak, een tijdsvoorstel van een te voeren overleg. Dergelijke berichtgeving is inhoudelijk niet relevant
in veel zo niet alle gevallen niet aan te merken als een bestuurlijke aangelegenheid waarop de Wob van
toepassing is.
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Bezwaarclausule
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na verzending bezwaar indienen
via de website www.hollandskroon.nl/bezwaar-maken. Tijdens de bezwaarprocedure blijft het genomen
besluit van kracht.
Meer informatie over de behandeling van uw bezwaarschrift kunt u vinden
op www.hollandskroon.nl/bezwaar-maken.
Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening
vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Dit
kan alleen als u ook bezwaar maakt bij de gemeente. Wanneer een voorlopige voorziening wordt
aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.
Contact
Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen via bovenstaand telefoonnummer. Ik
beantwoord uw vragen graag.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders,
_
Wim Eppinga
Gemeentesecretaris

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.
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