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Ondeiwerp Raadsbrief - verzoek inzage Erfpachtcontract SRE / 
Golbaanexploitant mbt Golfierrein Nieuwemeer - 2 M A A N  2010 

Geachte heer Hoogenboom, 
. ~ - ~ . ~-~ .. -- - ~ - -- ~ . ~ . -. . -- . -. -- . - -- -. - - 

Naar aanleiding van uw verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob) berichten wij u het volgende. 

U vraagt ons om toezending van het erfpachtcontract tussen de gemeente 
Haarlemmermeer en de exploitant van het golfierrein Nieuwe Meer. Deze gegevens 
kunnen wij u niet verstrekken omdat er geen erfpachtcontract bestaat tussen de 
Gemeente Haarlemmermeer en de exploitant van het golfierrein. 

lndien u vraagt naar de && van erfpacht, dan kunnen wij deze informatie niet 
verstrekken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Op grond van artikel 7, 
tweede lid onder b van de Wob verstrekt het bestuursorgaan de informatie in de door de 
verzoeker verzochte vorm, tenzij de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker 
gemakkelijk toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is. Een akte van erfpacht 
kan aangevraagd worden bij het Kadaster. Nu de akte van erfpacht reeds openbaar is, 
kan deze niet op grond van de Wob nogmaals openbaar gemaakt worden. 
De Wob is niet van toepassing op dit document. 

Hoogachtend. 
ethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

namens deze 
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