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Geachte heer Speldekamp,
U heeft op 23 december 2020 verzocht om openbaarmaking van informatie met
betrekking tot de aanbesteding en gunning van de training van brandweermensen op
de nieuwe waterwagens. U verzoekt daarbij om het document van aanbesteding, de
gunningsbeslissing en het proces-verbaal.
Ik zend u hierbij het document van de aanbesteding. Zo u wilt kunt u ook alle
bijlagen ontvangen, maar vooralsnog ga ik ervan uit dat deze voor u niet relevant
zijn.
U ontvangt ook brief die over de gunningsbeslissing aan de gegunde partij is
gestuurd, en de brief aan partijen aan wie de opdracht niet is gegund.
Persoonlijke en zakelijke gegevens zijn daarbij onleesbaar gemaakt.
U verzoekt ook om een proces-verbaal, maar een dergelijk document is niet
opgesteld.
In uw brief van 25 januari 2021, waarin u verzoekt om spoedige afhandeling van
het WOB-verzoek, gaat u nader in op uw overwegingen bij het doen van het WOBverzoek. Uw vraagt in deze brief niet om de reactie van de VRK, en ik zie daar dan
ook vanaf in afwachting van uw verdere stappen.

Brandweer Kennemerland en GGD Kennemerland maken deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio Kennemerland
omvat de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort
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Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland
namens deze,
de directie,

ing. A.F.M. Schippers MPA
Directeur Veiligheidsregio Kennemerland

Binnen zes weken na datum van verzending van dit besluit kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen bij
de directie van de VRK, postbus 5514, 2000 GM Haarlem, onder vermelding van: bezwaar.

