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Uw brief --- Verzenddatum 

Ons kenmerk 12.0451 555 
Bijlage(n) Wob verzoek Van Schie Advocatuur 

Onderwerp Wob verzoek inzake notulen raad d.d. 22 december 
1 "EE 2012 

201 1 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 18 juli jl. ontvingen wij een verzoek van Van Schie Advocatuur om op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur (verder: Wob) de notulen van het besloten gedeelte van de 
raadsvergadering van 22 december 201 1 over de Grondprijzennota 2012 te verstrekken. 

Het opheffen van de geheimhouding is de bevoegdheid van uw raad. Ten aanzien van uw 
besluit tot het al dan niet opheffen van de geheimhouding verzoeken wij u de 
uitzonderinggronden ex artikel 10 van de Wob in uw overweging mee te nemen, in het 
bijzonder de economische of financiële belangen van de gemeente. Indien u besluit tot 
opheffing van de geheimhouding, zijn wij graag bereid u te adviseren over de passages 
waarop deze uitzonderingsgrond van toepassing zou moeten zijn. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gem 
de secretaris, 
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College van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente 
Haarlemmermeer 
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Beusenberg,WOB 

Geacht college, 

Hierbij verzoek ik u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de notulen te verstrekken van het 

besloten gedeelte van de raadsvergadering d.d. 22 december 201 1 over de grondprijzennota. 

Tevens verzoek ik  u te verstrekken de notitie van Tennet van 30 september 2002, alsmede alle overige 

correspondentie en stukken gewisseld tussen de gemeente en Tennet inzake het nieuwe 

transformatorstation 380 KV te Vijfhuijzen alsmede het leidingentracé op en over De Liede. 

In afwachting van uw berichten, teken ik, 

hoogachtend, 




