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From:
Date:
To:
Subject:

Titel

“Formdesk Response” <tesponse@formdesk.com>
27 Oct 2017 10:39:56 +0200
“Post” <Post@Noord-Holland.nI>
WOB verzoek

-

Verzoek om informatie (Wet openbaarheid van bestuur)

Naam

aanvraag_WOBpnh

Actie

Ingevuld formulier

Kenmerk

53387465

Status

Gereed

Aangemaakt

27-10-2017 10:39:30

Dit bericht is voor DIV
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Onderstaand formulier is zojuist ontvangen:
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Verzoek om informatie (Wet openbaarheid van bestuur)
*

=

invoer verplicht

Particulier of Organisatie
Geslacht

Pa rticu 1 ier

t

Voornaam
Achternaam
Straat

Huisn

-

S
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Plaats

Postcode

Wij willen graag uw e-mailadres en telefoonnummer om snel
contact met u op te kunnen nemen. Dit vergemakkelijkt een
zorgvuldige afhandeling.
Telefoonnummer
E- mail adres
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,

Geachte heer, mevrouw,
t

Ik doe bij dezen een wob-vetzoek naar
alle documenten rondom het onderwerp
bouwprognose en woningvooraad in en
rondom de gemeente Haarlem.
Mijn verzoek wil ik als volgt toelichten:
Haarlem heeft een bouwambitie
uitgesproken van 7.500 tot 10.000
woningen. Zij baseren zich daarbij op
berekeningen en verwachtingen.
Ik heb begrepen dat de provincie
betrokken is bij het vaststellen van de
woningbehoefte in de regio. Een
ambtenaar van de gemeente verwees naar
uw Organisatie als ik meer wilde weten
over de totstandkoming van de cijfers die
Haarlem gebruikt.
Graag ontvang ik van alle documenten
rondom het genoemde onderwerp,
waaronder de rauwe cijfers, berekeningen
en eventuele opdrachtverstrekking aan en
facturen van externen (waaronder
bedrijven) die hierbij betrokken zijn
geweest.
In het verlengde hiervan doe ik pro forma
ook het verzoek om alle correspondentie
rondom dit onderwerp te openbaren.
De bestuurlijke aangelegenheid heb ik in
de derde alinea omschreven.
Mocht u van plan zijn documenten te
weigeren, dan verzoek ik u onderdeel te
laten zijn van uw besluit (dit is dus geen
documenten wat ‘ik wob) een
inventarislijst van alle aangetroffen
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fuocumenten.
Met het oog op een mogelijke
bezwaarprocedure verzoek ik u per
document -en onderbouwd- aan te geven
op basis waarvan een documenten wordt
geweigerd.
Ik ben beschikbaar om een en ander toe
te lichten als er onduidelijkheden zijn
rondom mijn verzoek.
Met vriendelijke groet,

Provincie
Noord-Holland
POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

BEL/Ol
Telefoon nummer

noord- hol land.n 1

112
Verzenddatum

Betreft: Wob verzoek
Geache

2 2 DEC,
Kenmerk
1010165/1032292

Op 27 oktober 201 7 ontvingen wij uw verzoek om openbaarmaking van
informatie betreffende de bouwprognose en woningvoorraad in en
rondom de gemeente Haarlem. Wij hebben een inventarisatie gemaakt
van alle documenten die vallen binnen de reikwijdte van uw verzoek,
deze zijn in bijgevoegde inventarislijst opgenomen. Hierbij treft u onze
beslissing omtrent openbaarmaking van deze documenten aan.

Uw kenmerk

Binnen enkele dagen na verzending van dit besluit treft u de stukken
met uw verzoek en deze beslissing (eveneens in geanonimiseerde vorm)
aan op onze website, www.noord-holland.nl/h.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u naar aanleiding van dit besluit en de openbare documenten
nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de behandelend
ambtenaar.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

directeur Beleid

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom nier ondertekend.
Houtplein 33
201 2 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

NHUOO,

212

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.
Voor meer informatie kunt u de provinciale website bezoeken:
WWW. noord -holland n 1.
-

Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze
behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele
behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op.
In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het
telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.
Sovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt ii
bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de
Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland.
-

1010165

Inventarislijst behorende bij Wob dossier 1010165 (kenmerk 1010166)
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kenmerk
947611
947611
1029371
Excelbestand
1024471

omschrijving
GS besluit vaststelling prognose + brieven + persbericht
Rapportage prognose NH 2017-2040
Waarneming + Modelinvoer prognose NH 2017-2040
Uitkomsten prognose NH 2017-2040
Toelichtende notitie

Openbaar
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

vindplaats
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Demografie

