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inzake het besluit van uw College van 20 juni 2012 op bet verzoek om informatie op basis
van tie Wet openbaarheid van bestuur van de VGG van 11 april 2012

Let op: nog geen nadere tcrmijn stellen voor bet aanvullen van (IC gronden!

Geacht College,

Hierbij rnaak ik als advocaat en gemachtigde tijdig bezwaar namens:

De Vereniging Geikberechtiging Grondbezitters, slalutair gevestigd Ic Hoenderloo aan de Ape!
doornseweg 250

(hierna te noemen: ‘dc VGG”).

Dit bezwaarschrift is gericht tegen uw besluit d.d. 20 juni 2012, verzonden op 21 juni 2012, met
kenmerk 2012/0153763. Het besluit strekt tot gedeeltelijke afwijzing van het verzoek om informatie
van de VGG van 11 april 2012. Hierbij trefi u een kopie van dit besluit aan (bijlage 1).

De VGG kan zich met dit besluit niet verenigen.

Vriendelijk verzoek ik u rnij een nadere termijn te verlenen om de gronden van dit bezwaar aan te
vullen. In dit kader merk ik nog we! graag bet vo!gende op. Zoa!s u bekend zal zijn, heeft de VGG
voornoemd verzoek orn informatie van 11 apri! 2012 ingediend bij al!e provincies in Nederland.
Uw provincie heeft dit verzoek ook in gezarnenlijk overleg met de overige provincies en bijgestaan
door dezelfde advocaat afgehande!d. Dit heeft erin geresulteerd dat de besluiten van de provincies
op het verzoek orn informatie van de VGG grotendeels gelijk zijn.

Tot behoud van rechten is het voor de VGG noodzake!ijk orn tegen alle bes!uiten van de provincies
bezwaar te maken. Nu alle bes!uiten vergelijkbaar zijn — en daarmee dus ook de bezwaren van de
VGG tegen deze besluiten verge!ijkbaar zullen zijn — Iijkt bet voor a!!e betrokken partijen echter

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in het Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). De atgemene voorwaar
den van Stibbe NV. zijn van toepassing en bevatten een aanspraketijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kostetoos verstrekt. Zij zIjn tevens te vinden op www.stibbe.com.
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onnodig en onpraktisch om al Ic bezwaarprocedures die hiervan hel gevolg zullcn zijn, (uitgebreid)
inhoudclijk te bchandclen. 1k had hierover 01) 27 jul i 2012 tcleionisch contact met uw advocaat, mr.
Van Nuland van AKD Advocaten. Mr. Van Nuland verlelde mij met de provincics, waarondcr uw

provincie, tc moeten overlcggen over wat cen praklischc oplossing zou kunnen zijn, maar dat dit in
verbanci met de vakantieperiode mogclijk enige weken in beslag zou kunnen nemen. Geld daarop
heeft mr. Van Nuland mij gcvraagd om uw provincic bij dezen Ic vragen om nog geen nadere ter—
mijn Ic stetlen voor het aanvullen van de gronden en ecrst de uitkomst van het overleg al’ Ic wach—
ten. Daaruit zal namelijk moeten blijken oChet nog noodzakelijk is de gronden van dit bezwaar aan
te vullen (ofdaarmee voorlopig te wachtcn), en zoja, binnen welke termijn.

Thans verzoek ik u reeds bet bezwaar van de VGG gegrond Ic verkiaren en de kosten die zijn ge
maakt in verband met de behandeling van dit bczwaar te vergoeden.

Bij lage
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mw. H.T. ScholtcnHui,endvcldPostbus 75640
Iclefoon 038 499 85 221070 AP Amsterdam
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Verzoek om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur inzakeberoepsprocedure bij het Hot van Justitie

Geachte beer Bos,Datum

20.06.2012

Kenmerk In reactie op uw verzoek d.d. 11 april 2012 en in vervoig op ons verdaagbericht d.d.2012/0153763 3 mei 2012, berichten wij u als volgt.
Pagina

Bij brief van 11 april 2012 heeft u namens de Vereniging Gelijkberechting Grondbezitters(VGG) een aantal vragen gesteld, alsmede verzocht om openbaarmaking van een aantaldocumenten.Uw bnet

11.04.2012
U stelt verschillende vragen in relatie tot de beroepsprocedure die de provincie samen met deUwkenmerk 11 andere provincies bij het Gerecht in Luxemburg heeft aangespannen tegen bet Besluit vande Europese Commissie van 13 juli 2011 (zaak N308/2010). Uit deze vragen blijkt dat deoverwegingen voor de provincie(s) om dit beroep in te stellen u niet duidelijl< zijn.
Vooreerst hecht de provincie eraan te benadrukken dat dit beroep niet tot doel heeft hetstreven naar gelijkberechtiging, onder andere op het vlak van subsidiering vangrondverwerving, tussen de TBO’s enerzijds en overige particulieren ancierzijds tebelemmeren. De provincies hebben enkele specifieke rechtsvragen aan het Gerechtvoorgelegd waarvan het oordeel van bet Gerecht kan bijdragen tot het beantwoorden van devraag of subsidiëring van natuurbeheer leidt tot (onrechtmatige) staatssteun. Dit betreft ondermeer de vragen in hoeverre natuurbeschermingsorganisaties ondernemingen zijn en inhoeverre subsidies voor de verwerving van natuurterreinen een voordeel opleveren voor debegunstigde. Indien een subsidie als staatssteun kwalificeert leidt dat immers tot verschillendeverplichtingen en beperkingen in verband met subsidieverlening die door de provinciesonwensehjk worden geacht, waaronder het mogelijk terugvorderen van kennelijkeonrechtmatige staatssteun.

U vraagt zich tevens af waarom de provincies dit beroep gezamenhijk met de provincialeLandschappen en de Vereniging Natuurmonumenten (hierna: “de TBO’s”) hebben ingesteld.Wij wijzen er in dit verband op dat wij gezamenlijk met de andere provincies afzonderlijk vande TBO’s een beroep hebben ingesteld, dat op onderdelen ook afwijkt van het beroep van deTBO’s.
De belangrijkste reden voor het instellen van het beroep is dat zowel de provincies als deTBO’s de effecten van de kwalificatie van de subsidiering van natuurbeheer als staatssteunonwenselijk achten, zodat sprake is van een parallel belang tussen beide partijen. Aangeziende rechtsvragen die aan het Gerecht zijn voorgelegd in het belang zijn van zowel de provinciesals de TBO’s, hebben de provincies ervoor gekozen AKD hiervoor in te schakelen
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In bet licht van het voorgaande benadrukt de provincie dat zij geen redenen heeft om debeslissing om in beroep te gaan te heroverwegen.

De door u verzochte documenten hebben betrekking op de door de twaalf Nederlandseprovincies en de Terreinbeherende Organisaties (TBO’s) ingestelde beroepen bij het Hot vanJustitie van de Europese Unie tegen de beschikking van de Europese Commissie d.d. 13 juli2011 (nr. C(2011) 4945 def.). Uw verzoek is door ons, voor zover het de openbaarmaking vandocumenten betreft, beoordeeld in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).Het verzoek betreft de volgende documenten:
1. Alle documentatie over de relatie tussen de provincie Overijssel en de TBO’s in betonderhavige dossier en de beroepsprocedure bij het Hot van Justitie, waarondernadrukkelijk begrepen alle correspondentie met de TBO’s en versiagen van gesprekkenmet vertegenwoordigers van de TBO’s daaromtrent. Gedeputeerde Staten hebben ditgedeelte van bet verzoek, gezien het onderwerp van uw brief — “Beroepsprocedure vanuw provincie bij bet Hot van Justitie (inclusief verzoek om informatie op basis van de Wetopenbaarheid van bestuur)” — en de inhoud daarvan, aldus opgevat dat dit ziet op deberoepsprocedure bij bet Hot van Justitie.
2. Alle documentatie en besluiten omtrent de overwegingen van Gedeputeerde Staten vanOverijssel om samen met de andere provincies en de TBO’s beroep in te stellen tegen debeschikking van de Europese Commissie van 13 juli 2011 bij het Hot van Justitie.Datum 3. Alle documentatie omtrent de hoogte van de declaraties van het advocatenkantoor dat20.06.20 12 onderhavig dossier voor de provincies en cle TBO’s behandelt, de werkzaamheden die

Kenmerk daarvoor door dit kantoor zijn verricht en door welke partij of partijen deze declaraties
2012/0153763 zijn voldaan.

4. Het beroepschrift en/of de beroepschriften die door de provincie Overijssel zijn ingediendPag,na
bij het Hot van Justitie omtrent de beschikking van de Europese Commissie d.d. 13 juli2 2011 (nr. C(2011) 4945 def.) en het bijbehorende procesbesluit van GedeputeerdeStaten.

Uw brief 5. Alle overige documenten die betrekking hebben op de beroepsprocedure bij bet Hot van11.04.2012 Justitie.
Uw kenmerk

Wij hebben na onderzoek naar aanleiding van uw verzoek de volgende documentenaangetrotfen, die al dan niet gedeeltelijk betrekking hebben op de bestuurlijke aangelegenheidwaar uw verzoek op ziet, te weten:
• Besluitenhijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 15november 2011
• Nota van Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 1 november 2011• Vertrouwelijke risicoparagraaf bij de Nota van Gedeputeerde Staten van Overijsseld.d. 1 november 2011
• Brief van Gedeputeerde Staten van Overijssel aan de Provinciale Commissie LandelijkGebied Overijssel (PCLG) d.d. 15 november 2011
• Brief van Gedeputeerde Staten van Overijssel aan AKD advocaten d.d. 15 november2011
• Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 13 oktober 2011• Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 13 oktober 2011
• Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 9 november 2011• Agenda vergadering BALG d.d. 9 november 2011
• Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 9 november 2011• Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 15 september 2011
• (Concept)Verslag Vakberaad Grond d.d. 15 september 2011
• Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 27 oktober 2011
• Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 5 april 2012
• Procesbesluit d.d. 15 november 2011
• Memo AKD aan IPO d.d. 26 september 2011
• Memo AKD aan IPO d.d. 6 oktober 2011
• Memo AKD aan IPO en de 12 Provincies d.d. 16 maart 2012
• Concept Procesbesluit
• E-mailbericht AKD aan IPO d.d. 10 oktober 2011
• E-mailbericht AKD aan IPO d.d. 11 oktober 2011
• E-mailbericht IPO aan AKD d.d. 10 oktober 2011
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• E-rnailbericht IPO aan AKD d.d. 4 oktober 2011
• Verzoekschrilt F BO’s tot nietiqverklaring van het besluit van de Europese Commissiemet kenmerk C (2011) 4945 def.
• Verioekschrift provincies tot nictiqverklaring van het besluit van de EuropeseCommissie met kenmerk C (2011) 4945 def.
• Een aantal c-mails zoals hierna nader gespecificeerd

Wij beschikken niet over documenten betreflende de communicatie (correspondentie,gespreksverslagen etc.) tussen de provincie Overijssel en de TBO’s omtrent de door ubedoelde beroepsprocedure. Wij beschikken evenmin over documenten betreffende dectaratiesvan dan wel betalingen aan AKD. Voor zover ons bekend berusten deze documenten onder betIPO. Het IPO is geen bestuursorgaan en staat evenmin onder verantwoordelijkheid van JOverijssel, zodat de Wob in zoverre niet van toepassing is. Aangezien wij niet over dezedocumenten beschikken, kunnen deze door ons niet cpenbaar worden gemaakt.

Wij besluiten ten aanzien van de hierboven weergegeven documenten als volgt.

Besluitenhijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Overijsseld.d. 15 november 2011
Wij besluiten dit document integraal openbaar te maken, zuiks met inbegrip van de hierinDatum voorkomende namen en telefoonnummers van ambtenaren. Ten aanzien van ons besluit om20.06.2012 ook de namen en telefoonnummers van de betrokken ambtenaren te openbaren, verwijzen wij

Kenmerk naar onze vaste gedragslijn die inhoudt dat wij de namen en telefoonnummers van onze eigen
2012/0153763 ambtenaren in beginsel openbaar maken. Daarbij hebben wij in dit geval mede betrokken datde betreffende ambtenaren hebben aangegeven tegen de betreffende openbaarmaking geenPagina

bezwaar te hebben, aismede de omstandigheid dat de namen en telefoonnummers van debetreffende ambtenaren ook reeds voorkomen in andere op dezelfde bestuurlijkeaangelegenheid betrekking hebbende openbare stukken.
Uw brief

11.04.2012 Nota van Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 1 november 2011De betreffende Nota is opgesteld ten behoeve van de vergadering van Gedeputeerde Staten
Uw kenmerk

van 15 november 2011. De Nota heeft gedeeltelijk betrekking op de door u in uwWob-verzoek genoemde bestuurlijke aangelegenheid (beroep tegen de beschikking van deEuropese Commissie).

De Nota vangt aan met eeri zakelijke weergave van de conclusies, aismede een in algemenetermen gestelde samenvatting ten behoeve van de openbare besluitenlijst. Dit dee! van deNota wordt door ons integraal openbaar gemaakt.

Na voornoemde weergave van de conclusies en de samenvatting, vervolgt de Nota met eeninleiding. In deze inleiding wordt — kort samengevat — geschetst welke feitelijkeomstandigheden de aanleiding hebben gevormd voor het opstellen van de Nota. Meer in hetbijzonder wordt ingegaan op de inhoud van de door VGG ingediende klacht, de door VGGverzonden sommatiebrief en de inhoud van de beschikking van de Europese Commissie.De inleiding van de Nota maken wij eveneens openbaar.

Onder het kopje ‘Argumenten’ worden de hiervoor bedoelde conclusies van een toelichtingvoorzien. Dit dee! van de Nota wordt openbaar gemaakt, zuiks met uitzondering van de zwartgemaakte delen. De weigering om de betreffende delen openbaar te ma ken lichten wij alsvolgt toe.

Ingevolge het bepaalde in artikel 11, eerste lid, van de Wob wordt geen informatie verstrektover persoonhijke beleidsopvattingen, voor zover deze zijn vervat in documenten die zijnopgesteld ten behoeve van intern beraad.

Onder intern beraad moet ingevolge het bepaalde in artikel 1, eerste lid aanhef en onder c vande Wob worden verstaan: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen eenbestuursorgaan, dan we! binnen een kring van bestuursorganen in het kader van degezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aange!egenheid.

provincie ‘Dverijssei
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Dit siuk betreft een ambte)ijke nota en is opqeste!d ten behoeve van een vergadcrinq vanGedepuleerde Staten. Dc Nota bevat daartoe voorsteHen tot besluitvorming en de daaraan tengrondsiag liggende argurnenten en risico’s. Het betreft doarmee een document besternd voorintern heraad (artikel 1 aanhef en onder c Wob; Memorie van Toelichting Wob, Kaincrsttikken11 l.)86/8], 19 859, nr. 3, p. 13; ABRvS 29 april 1986, AB 1988, 343; ABRvS 28 juli 1993, AB1994, 24; en ABRvS 21 juli 2010, AB 2010, 263).

Gelet op het bepaalde in artikel ii, eerste lid, van de Wob hebben wij ons er ten eersie vanvergewist of en in hoeverre de Nota (zijnde een document bestemd voor intern beroad)persoonhijke beleidsopvattingen bevat. Onder persoonlij ke beleidsopvattingen dient ingevolgehet bepaalde in artikel 1, aanhef en onder f, te worden verstoan: een opvatting, voorstel,aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aarigelegenheid ende daartoe door hen aangevoerde argumenten.

Onder de kopjes ‘lntrekken huidige subsidieregeling grondaankopen EHS’, ‘lntrekken van deGegadigdenkaart’, ‘Herijking EHS’ en ‘Waarom een beroep instellen?’ wordt beargumenteerddat en waarom tot de in de kopjes genoemde conclusies is gekomen. Daarbij wordt soms 00kgewezen op risico’s die naar het oordeel van de stellers van de Nota aan bepaalde keuzes zijnverbonden. In zoverre bevat het document persoonlijke beleidsopvattingen en besluiten wijdie delen van het document niet openbaar te maken. Voor zover er in de betreffende delenDatum van de Nota feiten worden beschreven en deze feiten niet onlosmakelijk samenhangen met de20.06.2012 uiteengezette argumenten, hebben wij geoordeeld dat deze informatie openbaar kan wordenKenmerk gemaakt. Voor zover uit dit dee) van de Nota echter
2012/0153763 wetenswaardigheden kunnen worden afgeleid met betrekking tot de financiële respectievelijkde onderhandelings- en/of procespositie van de provincie Overijssel, worden deze delen vanPag,na

de Nota bovendien geweigerd op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid aanhef enonder g van de Wob.

Uw brief Voor zover het gaat om de niet openbaar gemaakte tekst onder het kopje ‘Waarom een11.04.2012 beroep instellen?’ heeft voorts nog het volgende te gelden. In de betreffende paragraafworden de redenen genoemd waarom er beroep dient te worden ingesteld tegen de
Uw kenmerk

beschikking van de Europese Commissie en wat de mogelijke gevolgen zijn indien geen beroepwordt ingesteld. Dit betreffen persoontijke beleidsopvattingen waarvan wij hebben beslotendeze niet openbaar te maken. U bent er b)ijkens uw brief mee bekend dat er door een aantalprovincies en TBO’s beroep is ingesteld bij het Gerecht van Eerste aanleg. Openbaarmakingvan dit dee) van de Nota leidt tot onevenredige benadeling van zowe) de provincie Overijsselals de TBO’s (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g Wob). De onevenredige benadeling vande provincie Overijssel is gelegen in de schade die openbaarmaking van voornoemd dee) vande Nota toebrengt, aithans kan toebrengen, aan haar procespositie in de lopendeberoepsprocedure bij het Gerecht van Eerste Aan)eg tegen de beschikking d.d. 13 juli 2011(nr. C(2011) 4945 def.). De provincie Overijssel is niet gehouden informatie die haarprocespositie kan schaden prijs te geven door openbaarmaking van documenten (vg!. ABRvS24 november 2004, UN AR6306; ABRvS 17 mei 2006, UN AX2090; ABRvS 9 april 2008, JB2008, 124; en ABRvS 16 februari 2011, AB 2011, 99). Het felt dat het in onderhavig gevalgaat om een beroepsproceciure bij het Gerecht van Eerste Aanleg doet hieraan niet af (vgl.rechtbank ‘s-Gravenhage 29 januari 2008, UN BD6876). Daarnaast is de onevenredigebenadeling van de provincie Overijssel gelegen — in het verlengde van hetgeen hierboven tenaanzien van artike) 11 Wob is opgemerkt ten aanzien van de bescherming van het interneberaad — in de noodzaak van het goed functioneren van het openbaar bestuur en de daarmeesamenhangende noodzaak van vertrouwelijkheid van het interne overleg. Bovendien heeftOverijsse) er een gewichtig belang bij dat derden niet bekend worden met de inschatting vande risico’s die zich zouden kunnen verwezen)ijken indien het beroep ongegrond zou wordenverklaard. Bij het voorgaande heeft Overijssel flog betrokken dat er een belangrijkeverwevenheid bestaat tussen de positie van Overijssel en die van de andere provincies tenaanzien van de beschikking van de Europese Commissie waartegen zich het beroep richt.Openbaarmaking van het betreffende dee) van de nota zou niet a))een de positie vanOverijssel onevenredig benadelen, maar ook de positie van de andere in het beroep betrokkenprovincies.

provincie ‘)verijssel
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Dc onevenredige benadeling van de TBO’s ten slotte, is gelegen in het feit datopenbaarmaking van het betreffende deel van de Nola d.d. 1 november 2011 hunprocespositie schaadt in het door hen ingestelde beroep tegen de beschikking d.d. 13 juli 2011(nr. C(201 1) 4945 def.) van de Europese Commissie.

Het overige deel van de notitie wordt openbaar gemaakt.

Risicoparagraaf bij de Nota van Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 1 november2011
Dit document betreft een vertrouwelijke aanvulling — een zogenaamde risicoparagraaf — bij dehierboven besproken Nota van Gedeputeerde Staten d.d. 1 november 2011. Deze notitiewordt, met uitzondering van de ‘kop’, niet openbaar gemaakt.

In deze notitie wordt meer specifiek ingegaan op de financiële risico’s (waarbij ook specifiekebedragen worden genoemd) en consequenties die zijn verbonden aan de beschikking van cleEuropese Commissie waartegen zich het beroep richt. Wij kwalificeren de nota als een stuk datis opgesteld ten behoeve van intern beraad. Het document bevat voorts, met uitzondering vande ‘kop’, persoonlijke beleidsopvattingen die niet voor openbaarmaking in aanmerking komen.Voorts verzet artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wob zich tegenopenbaarmaking, daar openbaarmaking de (proces)positie van zowel de provincie OverijsselDatum als de TBO’s schaadt. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de motivering die wij20.06.2012 hiervoor hebben gegeven met betrekking tot de niet openbaar te maken onderdelen van de
Kenmerk Nota d.d. 1 november 2011.

2012/0153763 - - - -Brief van Gedeputeerde Staten van Overijssel aan de Prov,nciale CommissiePaqina
Landelijk Gebied Overijssel (PCLG) d.d. 15 november 2011Wij besluiten dit document openbaar te maken.

Uw brief Brief van Gedeputeerde Staten van Overijssel aan AKD advocaten d.d. 15 november11.04.2012 2011
Wij besluiten dit document openbaar te maken.Uw kenmerk

Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 13 oktober 2011In de Brede Adviesgroep Landelijk Gebied wordt door ambtenaren van verschillende provinciesgesproken over verschillende oncierwerpen op het terrein van het landelijk gebied. In deAdviesgroep wordt in dat verband, mede aan de hand van daartoe opgestelcle notitles,beraadslaagd en gediscussieerd, hetgeen uiteindelijk leidt tot het geven van adviezen/puntenter besluitvorming aan de respectieve colleges van Gedeputeerde Staten. In de Adviesgroep isincidentee) de in uw Wob-verzoek centraal staande beroepszaak aan de orde gesteld.

De Notitie strekt ertoe aan cie Adviesgroep een aantal punten voor te leggen waaroverberaadslaagd en geadviseerd kan worden in het overleg van 13 oktober 2011. Het documentis derhalve opgesteld ten behoeve van intern beraad.

Wij besluiten dit document deels openbaar te maken. Het openbaar te maken gedeelte betreftten eerste de aanhef van dit document, te weten de passage vanaf ‘Brede Adviesgroep [...]om niet aan de TBO’s”. In dit deel van het document wordt op een feitelijke en zakelijke wijzehet onderwerp van de notitie geschetst. De namen van de opsteller(s) en deportefeuillehouder worden niet openbaar gemaakt. Het gaat hierbij niet om de namen vanpersonen die moeten worden gerekerid tot de provincie Overijssel. Ten aanzien van de namenvan deze personen hanteren wij niet de hiervoor uiteengezette gedragslijn, maar hebben wijervoor gekozen om de namen niet openbaar te maken in verband met de eerbiediging van depersoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Bovendien zou openbaarmaking in strijd komenmet de vaste gedragslijn die andere provincies dienaangaande volgen. Aangezien het hier gaatom een openbaarmaking aan een leder, menen wij dat de persoonlijke levenssfeer van debetrokkenen hier zwaarder dient te wegen dan het belang van openbaarmaking van de namen(ABRvS 18 juli 2007, AB 2007, 328 en ABRvS 3 februari 2010, UN: 8L1844).

‘)verijssei
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Ilij het kopje ‘advies-/beslispuncn’ worden de door de opsteller voorgestelde beslispuntenopgesomd. Ilet gaat hierbij orn persoonlijke beleidsopvtUngen, waarvan wij hebbengeconctudeerd dat deze niet openhaar gemaakt zullen worden. Als uitgangspunt cjeldt datpersoonlijke heleidsopvattinqen met openhaar gemaakt hoeven te worden. Dit klemt naar onsoordeel temeer bij docurnenten betrelfende de BALG, aangezien dod en strekking van deBALG er mist in is gelegen om op ambtelijk niveau vrij van gedachten te kunnen wisselen ente adviseren over aangelegenheden betreffende het landelijk gebied. Doel en strekking van ditoverleg brengen met zich dot hetgeen binnen dat overleg naar voren is gebracht in beginselniet openbaar wordt gemaakt omdat ariders het belong van een vrije gedachtewisseling,alsmede het belong van een vrije advisering, onder druk komt te staan.

Onder het kopje ‘Aanleiding’ wordt onder andere een feitelijke beschrijving gegeven van deinhoud van de beschikking van de Europese Commissie en een aantal ontwikkelingen die zichdaaraan vooraigoand en doarop volgend hebben voorgedoan. Wij hebben besloten om dezefeitelijke beschrijving openbaar te maken. Onderaan pagina 2 en bovenoan pagina 3 gaat desteller in op — kort samengevat — het standpunt van de provincies met betrekking tot degesprekken die worden gevoerd in het kader van een eventuele gewijzigde PNB-regeling.Openbaarmaking van dat standpunt zou de positie van de verschillende provinciesonevenredig benadelen en zal daarom met toepassing van het bepaalde in artikel 10, tweedelid, aanhef en onder g Wob niet openbaar worden gemaakt.
Datum

2006.2012 Vanaf de derde alinea op pagina 3 wordt het document, met uitzondering van de gebruikte
Kenmerk kopjes, niet open baar gemaakt.

2012/0153763
De redenen voor het niet openbaarmaken van het overige gedeelte van deze notitie zijn alsPagina
volgt. Allereerst betreft ook dit document een document bestemd voor intern beraad (artikel 16 aanhef en onder c Wob) dat persoonlijke beeidsopvattingen bevat (artikel 11, eerste lid Wob).Meer in het bijzonder wordt in het vervoig (middenstuk van pagina 3) van de notitie eenUwbrief oordeel/duiding gegeven van de beschikking van de Europese Commissie. Vervolgens worden11.04.2012 door de opsteller onder het kopje ‘Procedure voorstel’ een aantal advies- en beslispunten aan

Uwkenmerk
de Adviesgroep voorgelegd. Deze punten worden steeds van een aantal argumenten. In dekern genomen hebben de voorgestelde punten en argumenten betrekking op een mogelijkdoor de provincies te volgen (juridische) strategie met betrekking tot de klacht van VGG en debeschikking van de Europese Commissie. Het gaat hierbij ten eerste om persoonlijkebeleidsopvattingen, waarvan wij hebben besloten deze niet openbaar te maken om de redenenzoals hiervoor reeds is toegelicht met betrekking tot de opsomming van de advies- enbeslispunten. Bovendien raken de in de notitie voorgestelde punten rechtstreeks de(proces)positie van Overijssel en de andere provincies. Wij zijn, op dezelfde gronden zoalsdoor ons uiteen gezet ten aanzien van de nota van 1 november 2011, van oordeel datopenbaarmaking iou leiden tot een onevenredige benadeling van de belangen van Overijssel,de andere provincies en de TBO’s.

Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 13 oktober 2011
Dit document wordt, met uitzondering van de daarin gebezigde (tussen)kopjes en een aantalmededelingen van organisatorische/feitelijke aard, niet openbaar te maken.

Het document bevat een tot ambtenaren/provincies te herleiden versiag van de bijeenkomstvan het BALG van 13 oktober 2011. Gelet op hetgeen hiervoor is opgemerkt met betrekkingtot het BALG, heeft te gelden dat het betreffende document is opgesteld ten behoeve vanintern beraad.

Het document bevat, met uitzondering van de openbaar gemaakte delen, de weerslag van degevoerde discussie. Dit betreft tot ambtenaren, dan we! provincies te herleiden standpuntenen visies, de daaraan ten grondsiag gelegde argumenten en gegeven toelichtingen, aismedede gedachtewisselingen daarover. Daarmee raakt het document aan de kern van deoverlegfunctie van de BALG. Het niet openbaar gemaakte dee! van het versiag betreft, geletop bet voorgaande, persoonhijke beleidsopvattingen. Wij hebben, mede gelet op de besprokenthematiek, besloten deze persoonhijke beleidsopvattingen niet openbaar te maken.
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fijdens do bijeenkomst is ten eerste gesproken over de strategie van de provincies metbetrekking tot de onderhindelingen met hot Rijk over do herij king van de EHS. Bovendien is(adn de hand van do hiervoor genoemde notitie) van gedachten gewisseld over de(proces)positie van de provincies met betrekking tot (IC heschikking van de EuropeseCommissie (inclusief de gesprekken/gedachtevorming over een nieuw PNB-regeling).Openbaarmaking zou daarmee leiden tot een onevenredige benadeling van zowel de procesals onderhandelingspositie van Overijssel en de andere provincies. Wij besluiten hetbetreffende gedeelte van het document daarom eveneens met toepassing van het bcpaalde inartikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wob niet openbaar te maken.

Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 9 november 2011het betreft hier — om de redenen die uiteen zijn gezet met betrekking tot de notitie tenbehoeve van het overleg van 13 oktober 2011 — een document dat is opgesteld ten behoevevan intern beraad. In het document wordt door de opsteller een nadere
toelichting/argumentatie gegeven met betrekking tot de beslispunten zoals geformuleerd in dehiervoor reeds beoordeelde notitie ten behoeve van het overleg van 13 oktober 2011. Hetbetreft hier persoonhijke beleidsopvattingen ten aanzien waarvan wij hebben besloten dezeniet openbaar te maken. Aangezien deze notitie, voor zover deze niet openbaar wordtgemaakt, betrekking heeft op dezelfde advies- en beslispunten als besproken in de notitie tenbehoeve van het overleg van 13 oktober 2011, verwijzen wij ter motivering van onzeDatum beslissing naar hetgeen wij hiervoor hebben overwogen met betrekking tot Iaatstgerioemde20.062012 notitie. Hetzelftle heeft te gelden met betrekking tot ons besluit om het betreffende gedeelte

Kenmerk van de notitie ten behoeve van het overleg van 9 november 2011 niet openbaar te maken
2012/0153763 omdat dit zat leiden tot een onevenredige benadeling van de proces- en

onderhandelingspositie van Overijssel en de andere provincies.Paqina

Voor zover de Notitie namen van ambtenaren bevat hebben wij, om dezelfde redenen alsuiteen gezet ten aanzien van de notitie ten behoeve van de BALG van 13 oktober 2011,
Uw brief besloten deze niet open baar te ma ken.

11.04.2012
Agenda vergadering BALG d.d. 9 november 2011Uw kenmerk
Wij besluiten dit document gedeeltelijk openbaar te maken. Het document bevat een overzichtvan de te bespreken onderwerpen en een zakelijke beschrijving van de aan de orde te stellenbeslispunten/adviespunten. In zoverre bestaat er geen beletsel tegen openbaarmaking. Tenaanzien van het onderwerp ‘SNL-verdeling kosten’ (waar overigens uw verzoek geenbetrekking op heeft) houdt de omschrijving van de beslispunten evenwel een concreet voorstelin omtrent de te nemen stappen/te voeren strategie. Het gaat om een document bestemdvoor intern beraad, dat in zoverre persoonlijke beteidsopvattingen bevat (artikel 11, eerste lidWob). Volledigheidshalve vermelden wij met betrekking tot het niet openbaar te makengedeelte van het document geen toepassing te geven aan de ons op grond van het tweede lidvan artikel 11 Wob toekomende bevoegdheid (vgl. rechtbank Amsterdam 12 oktober 2011,UN BR2322; ABRvS 20 juni 2011, UN BR2322, r.o. 2.6.3), daar wij het in dit geval niet in hetbelang van een goede en democratische bestuursvoering achten het resterende gecleelte vande beleidsbrief in niet tot personen te herleiden vorm openbaar te ma ken. Wij achten hetonwenselijk dot de opvattingen van ambtenaren in het pubieke debat een zelfstandige rolgaan spelen (vgl. rechtbank Haarlem 1 mei 2012, UN BW4376). Het is bovendien van belongdat ambtenaren in vrijheid kunnen adviseren, zonder dat zij bevreesd hoeven te zijn dat zij —of degenen die zij adviseren — ‘ater met hun opvattingen geconfronteerd zullen worden.

Ten aanzien van ons besluit om de namen van de in het document voorkomeride namen vanambtenaren niet openbaar te maken, verwijzen wij naar de motivering zoals door ons isgegeven met betrekking tot de notitie die is opgesteld ten behoeve van het BALG van 13oktober 2011.

Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 9 november 2011
Het document wordt, met uitzondering van de kopjes en een aantal feiteIijke/zakeijkemededelingen, niet openbaar gemaakt.

N
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Het betrelt hier — zoals reeds is loegelicht met betrekking tot het versiag van het overleg van13 oktober 2011 — een document dat is opgesteld ten behoeve van intern beraad. Hetgrootste dccl van het document bevat de weerslag van de gedachtewisseling, inclusief de indat verband gebezigdc arqumentcn, tussen ambtcnaren over de in de kopjes gcnoemdeonderwerpen. Het document bevat derhalve in zoverrc persoonlijke beleidsopvattingen. Overde meerderheid van de bcsproken onderwerpen (Lie wederom de kopjes) wordt door deprovincies geprocedeerd en/of vindt bestuurlijk overleg plaats. De gedachtewisseling heeftmeer in het bijzonder betrekking gehad op de door de provincies in te nemen standpunten indeze procedures c.q. bij deze onderhandelingen. Wij besluiten de persoonhijkebeleidsopvattingen niet openbaar te ma ken. Bovendien besluit wij, gelet op de inhoud van hetbesprokene, om de betreffende informatie niet openbaar te maken omdat dit zou leiden toteen onevenredige benadeling van provincie Overijssel en de overige in bet overleg betrokkenprovincies. Voor een nadere motivering zij bovendien verwezen naar hetgeen wij metbetrekking tot het versiag van 13 oktober 2011 hebben opgemerkt. Voor ons besluit om denamen van de ambtenaren niet openbaar te maken en onze beslissing om geen toepassing tegeven aan onze bevoegdheid cx artikel 11, tweede lid, Wob verwijzen wij eveneens naarhetgeen wij hiervoor dienaangaaride reeds hebben opgemerkt.

Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 15 september 2011
Het Vakberaad Grond houdt een overleg in van verschillende ambtenaren van verschillendeDatum provincies over aangelegenh eden met betrekking tot grondzaken. Hiervoor wordt van20.06.2012 gedachten gewisseld, vindt afstemming plaats en worden adviezen aan de colleges van

Kenmerk Gedeputeerde Staten voorbereid. Incidenteel is daarbij gesproken over de beroepszaak, die
2012/0153763 aanleiding heeft gevormd voor uw Wob-verzoek.

Pagina
Dc Agenda houdt een overzicht in van de te bespreken onderwerpen en vormt daarmee eendocument bestemd ten behoeve van intern beraad.

liw brief Wij besluiten dit document gedeeltelijk openbaar te maken. Wij maken daarbij ten eerste een11.04.2012 uitzondering met betrekking tot de hierin voorkomencle namen van ambtenaren, waarvoor
U kenmerk geldt dat het belang bij openbaarmaking daarvan in dit geval niet prevaleert boven bet belangvan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken ambtenaren (artikel 10,tweede lid, onder e Wob). Bovendien maken wij niet openbaar hetgeen onder het kopje‘Financleel’ staat, aangezien daarin met concrete bedragen en percentages inzicht wordtgeboden in de financiële positie van de betrokken provincies met betrekking tot dezogenoemde ‘PNB-leenfaciliteit’. Openbaarmaking zou de (financiele) positie van de provinciesten opzichte van het Rijk onevenredig benadelen. Wij weigeren openbaarmaking dan oak opgrond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid aanhef onder b en g Wob. Bovendien houdthetgeen onder dit kopje is opgemerkt persoonlijke beleidsopvattingen in die wij niet openbaarmaken. Bovendien hebben wij bij onze beslissing betrokken dat uw verzoek strikt genomenniet op bestuurlijke aangelegenheid betrekking heeft.

(Concept) Versiag Vakberaad Grond d.d. 15 september 2011
Het versiag heeft — om de redenen zoals uiteengezet ten aanzien van de agenda van 15september 2011 — te gelden als een document ten behoeve van intern beraad.

Wij besluiten dit document, met uitzondering van (het grootste dccl van) de kopjes en eenaantal feitelijke en zakelijke mededelingen, niet openbaar te maken.
Tijdens het Vakberaad is — met wisseling van argumenten — van gedachten gewisseld over dein de kopjes genoemde onderwerpen. Er is derhalve sprake van persoonlijkebeleidsopvattingen. Het gaat hierbij am onderwerpen ten aanzien waarvan de provincies ineen procedure zijn betrokken respectievelijk ten aanzien waarvan de provincies (bestuurlijk)overleg voeren. Wij hebben besloten voornoemde persoonlijke beleidsopvattingen nietopenbaar te maken.

Als uitgangspunt geldt dat persoonlijke beleidsopvattingen niet openbaar gemaakt hoeven teworden. Dit klemt naar ons oordeel temeer bij documenten betreffende het Vakberaad,aangezien dod en strekking van het Vakberaad er juist in is gelegen am op ambtelijk niveauvrij van gedachten te kunnen wisselen en te adviseren over aangelegenheden betreffende betlandelijk gebied.
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Doel en strekking van dit overleg brengen met zich dat hetgeen binnen dat overlecj naar voren
is gebracht in beginsel met openbaar wordt gernaakt omdat anders bet belang van cen vrijeqedachtewisseling, alsmede bet belang van een vrije advisenng, onder druk kornt te staan.Gelet op de besproken onderwerpen en het feit (Jilt de provincies daarover bestuurlijk overleg
voeren en/of in ceo procedure iijn betrokken, besluiten wsj bovendien dat openbaarmaking totceo onevenredige benadeling van de (proces- en onderhandelings)positie van Overijssel en deoverige provincies leidt. Openbaarmaking wordt derhalve eveneens geweigerd op grond van
het bepaalde in artikel 10, tweede lid aanhef en onder g van de Wob. Voor zover van
gedachten is gewisseld over de financiële positie van de provincies wordt de weigering
eveneens gebaseerd op het bepaalde in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wob.

Bovendien verzet het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de inhet document genoemde namen van ambtenaren (artikel 0, tweede lid, onder e), zich tegenopenbaarmaking van deze namen.

Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 27 oktober 2011
Zoals hiervoor reeds is toegelicht betreffen de agenda’s van het Vakberaad Grond documenten
die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad.

Wij besluiten dit document openbaar te maken, voor zover daarbij een zakelijke/feitelijke
Datum weergave is gegeven van de te bespreken punten.

20.06.2012

Kenmerk De tekst onder het kopje “Brief Stibbe en klacht VGG” wordt gedeeltelijk niet openbaar
2012/0153763 gemaakt. Meer in het bijzonder gaat het om de passages waarin concrete voorstellen worden

gedaan over te nemen stappen in het kader van de klacht/beroepsprocedure respectievelijkpagina het overleg met het Rijk over een gewijzigde PNB-regeling. Het gaat hier om persoonhijkebeleidsopvattingen, die door ons niet openbaar worden gemaakt. Bovendien zou
openbaarmaking leiden tot een onevenredige benadeling van de positie van de provincie

Uw brief Overijssel en de overige provincies in voornoemde procedures en voornoemd overleg.
11.04.2012 Derhalve worden de betreffende passages eveneens geweigerd op grond van het bepaalde inartikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wob.Uw kenmerk

Hetgeen in het document is opgenomen in randnummer 4, wordt niet openbaar gemaakt
aangezien dit gaat over de zogenaamde PNB-leenfaciliteit. Hiervoor is in het kader van deagenda van het vakberaad van 15 september 2011 reeds opgemerkt waarom informatie
dieriaangaande door ons niet openbaar wordt gemaakt. Bij onze beslissing hebben wij voortsbetrokken dat uw verzoek strikt genomen geen betrekking heeft op deze bestuurlijke
aangelegenheid. Wij verwijzen daarnaar.

Agenda Vakberaad Grond IPO d.d 5 april 2012
Wij besluiten dit document deels openbaar te ma ken. Van openbaarma king worden ten eersteuitgesloten de namen van personen die in het document zijn opgenomen (artikel 10, tweedelid, onder e Wob).
Bepaalde delen van de kopjes c.q. tekst bij agendapunten 6 en 7 worden niet openbaar
gemaakt omdat daaruit wetenswaardigheden kunnen worden afgeleid over de
opvatting/strategie van de provincies met betrekking tot deze onderwerpen, waarover
bovendien lopende procedures aanhangig zijn en/of bestuurlijk overleg wordt gevoerd.
Op grond van bet bepaalde in artikel 10, tweede lid aanhef en onder g van de Wob, wordt
deze informatie geweigerd. Agendapunt 9 heeft betrekking op de PNB-leenfaciliteit en wordtom de redenen zoals uiteengezet met betrekking tot de agenda van het vakberaad van 15september 2011 niet openbaar gemaakt.

Procesbesluit d.d 15 november 2011
Wij besluiten dit document openbaar te maken.

Memo AKD aan IPO d.d. 26 september 2011
Wij besluiten dit document — met als opschrift “strikt vertrouwelijk — correspondentie
advocaatfclient” — voor het grootste deel niet openbaar te maken. Wel worden door ons deinleiding van het advies (randnummers 1 tot en met 3) en een aantal tussenkopjes openbaargemaakt.
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In het advies wordt — blijkens de inleiding daarvan — inqegaan op de vraag wat de qevolgen
voor de provincies zijn van de beschikking van de Europese Commissie. Daarbij gaat het meerspecifiek in op de gevolgen voor in bet verleden verleende en in de toekomst te verlenen
subsidies. Tot slot wordt ingegaan op de vraag of beroep ingesteld iou moeten worden.
In bet advies wordt een beargumenteerd oordeel gegeven over voornoemde beschikking en dekansen om daartegen met succes beroep in te stellen. Bovendien worden de mogelijke
gevolgen van de commissiebeschikking voor subsidieverlening in kaart gebracht en worden
dienaangaande voorstellen gedaan.

Het gaat om een document bestemd voor intern beraad (artikel 1 aanhef en onder c Wob) datpersoonhijke beleidsopvattingen bevat. Volledigheidshalve vermelden wij dat ook indien
externe personen bij bet interne beraad worden betrokken, er sprake kan zijn van intern
beraad (vgl. ABRvS 8 juli 2009, UN BJ1890). Meer specifiek komen stukken die zien op bet
contact tussen personen werkzaam bij de overheid en advocaten niet voor openbaarmaking in
aanmerking (vgl. ABRvS 8 juni 2011, AB 2011, 345; ABRvS 21 september 2011, AB 2011,
344; ABRvS 18 augustus 2010, AB 2010, 289). Dit document betreft een advies van een
advocaat. Dergelijke adviezen hoeven volgens vaste rechtspraak niet openbaar gemaakt teworden (vgl. ABRvS 8 juni 2011, AB 2011, 345; ABRvS 21 september 2011, AB 2011, 344;ABRvS 18 augustus 2010, AB 2010, 289). Daarnaast schaadt openbaarmaking de
procespositie van de provincie Overijssel, alsmede de procespositie van de overige provinciesDatum en de TBO’s. Openbaarmaking leidt in dit geval tot onevenredige benadeling van zowel de20.06.2012 provincies als de TBO’s en dient derhalve achterwege te blijven (artikel 10, tweede lid onder g

Kenmerk Wob). Daarbij herhalen wij dat bet advies betrekking heeft op een nog lopende
2012/0153763 beroepsprocedure bij bet Gerecht van Eerste Aanleg. Voorts zou openbaarmaking van het

document leiden tot een benadeling van de positie van de provincies met betrekking tot dePag,na
gedachte- en beleidsvorming over de mogelijke gevolgen van de beschikking (indien deze10 onherroepelijk wordt) voor subsidieverlening.

Ow brief Memo AKD aan IPO d.d. 6 oktober 2011
11.04.2012 Wij besluiten dit document — met als opschrift “vertrouwelijk” — niet openbaar te maken, metuitzondering van de aanhef/kop daarvan. Het document bevat een vragenhijst van de advocaatOw kenmerk

in verband met bet voorbereiden van de beroepsprocedure. Het document biedt daarmee
inzicht in de informatie die door de advocaat in dat verband van belang wordt geacht en raaktdaarmee rechtstreeks de procespositie van Overijssel en de andere provincies in de lopende
beroepsprocedure. Ter toelichting verwijzen wij voorts naar hetgeen hierboven is weergegeven
ten aanzien van de Memo AKD aan IPO d.d. 26 september 2011.

Memo AKD aan IPO en de 12 Provincies thd. 16 maart 2012
Wij besluiten dit document — met als opschrift “vertrouwelijk” — niet openbaar te maken,
met uitzondering van een aantal feitelijke/beschrijvende onderdelen daarvan. Ter toe(ichtingverwijzen wij naar hetgeen hierboven is weergegeven ten aanzien van de Memo AKD aan IPOd.d. 26 september 2011.

Concept Procesbesluit
Wij besluiten dit document open baar te ma ken.

E-mailberichtAKD aan IPO d.d. 10 oktober 2011
Wij besluiten dit document niet openbaar te maken, met uitzondering van de daarin vervattefeitelijke/beschrijvende delen. Dit document betreft een e-mailbericht van een advocaat aandiens client. Het betreft derhalve een document bestemd voor intern beraad (artikel 1 aanhefen onder c Wob) dat persoonlijke beleidsopvattingen bevat en niet voor openbaarmaking inaanmerking komt (vgl. ABRvS 8 juni 2011, AB 2011, 345; ABRvS 21 september 2011, AB2011, 344; ABRvS 18 augustus 2010, AB 2010, 289). Daarnaast schaadt openbaarmaking deprocespositie van de provincie Overijssel, alsmede de procespositie van de overige provincies.Openbaarmaking leidt in dit geval tot onevenredige benadeling van de provincies en dientderhalve achterwege te blijven (artikel 10, tweede lid onder g Wob).
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E-mailbericht AKD aan IPO dd. 11 oktober 2011
Ook dit document betrelt een e-maplbeiicht van een dvocaat aan diens client.Desalnieltomin besluiten wij dit document openbaar to maken, daar dit touter feite)ijkeinformatie hovat. Zulks met uit,onderinq van de namen van do amhtenaren fl (lit bericht,daar openbaarmaking daarvan in dit geval niet opweegt togen de beschcrming van dopersoonlijke levenssfeer van betrokkenen (artikel 10, tweede lid, onder e Wob).

E-mailbericht IPO aan AKD d.d. 10 oktober 2011
Wi] besluiten dit document gedeeltelijk niet openbaar te maken. Dit e-mailbericht betreftcorrespondentie tussen een advocaat en diens client. Dergelijke correspondentie komt nietvoor openbaarmaking in aanmerking, daar hot gaat om documenten bestemd voor internberaad (artikel 1 aanhef en onder c Wob) die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten(artikel 11, eerste lid, Wob). Bovendien raakt openboarmaking de positie van de provincies inhet kader van de lopende procedure bij het Gerecht van Eerste Aanleg tegen de betreffendebeschikking. Derhalve wordt het betreffende document ook geweigerd op grond van hetbepaalde in artikel 10, tweede lid aanhef en onder g van de Wob. Voor zover het documentfeitelijke/beschrijvende elementen bevat, hebben wij besloten het document wet openbaar tema ken.

E—mailbericht IPO aan AKD d.d. 4 oktober 2011
Datum Wij besluiten dit document gedeeltelijk niet openbaar te ma ken. Dit e-mailbericht betreft20.06.2012 correspondentie tussen een advocaat en diens client. Dergelijke correspondentie komt niet

Kenmerk voor openbaarmaking in aanmerking, daar het gaat om documenten bestemd voor intern
2012/0153763 beraad (artikel 1 aanhef en onder c Wob) die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten(artikel 11, eerste lid, Wob). Bovendien raakt openbaarmaking de positie van de provincies inPagina

het kader van de lopende procedure bij het Gerecht van Eerste Aanleg tegen de betreffendeH beschikking. Derhalve wordt het betreffende document ook geweigerd op grond van hetbepaalde in artikel 10, tweede lid aanhef en onder g van de Wob. Voor zover het document
Uw brief feitelijke/beschrijvende elementen bevat, hebben wij besloten het document wet openbaar te

11.04.2012 maken.
Uw kenmerk

Verzoekschrift TBO’s tot nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissiemet kenmerk C (2011) 4945 def.
Wij besluiten dit document niet openbaar te maken. Dit betreft een processtuk in een noglopende procedure. Dergelijke stukken hoeven niet openbaar gemaakt te worden (vgl. ABRvS24 november 2004, UN AR6306). Openbaarmaking van onderhavig document schaadt in ditgeval de procespositie van cie TBO’s, alsmede de procespositie van de provincies, welke eensoortgelijk verzoekschrift hebben ingediend. Openbaarmaking leidt tot onevenredigebenadeling van de TBO’s en de provincies en blijft derhalve achterwege (artikel 10, tweede lid,onder g Wob).

Verzoekschrift provincies tot nietigverklaring van het besluit van de EuropeseCommissie met kenmerk C (2011) 4945 def.
Wij besluiten ten stotte ook dit document niet openbaar te maken. Ook dit document betrefteen processtuk in een nog lopende procedure. Dergelijke stukken hoeven niet openbaargemaakt te worden (vgl. ABRvS 24 november 2004, UN AR6306). Openbaarmaking vanonderhavig document schaadt de procespositie van de provincies, alsmede de procespositievan de TBO’s, welke een soortgelijk verzoekschrift hebben ingediend. Openbaarmaking leidttot onevenredige benadeling van de provincies en de TBO’s en blijft derhalve achterwege(artikel 10, tweede lid, onder g Wob).

Overige documenten
Voorts hebben wij onderstaande e-mailberichten beoordeeld. Het betreft enerzijds emailberichten inhoudende correspondentie tussen de provincie(s) en haar advocaat.Anderzijcls betreft het e-mailberichten tussen ambtenaren aangaande advisering over dejuridische positie van de provincie, de te voeren (proces)strategie, concepten voor brieven enconcepten van het beroepschrift bij het Gerecht van Eerste Aanleg. Het betreft hierdocumenten opgeste)d ten behoeve van intern beraad die persoonlijke beleidsopvattingenbevatten.

‘)verijssei
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Wij beslucten deze docurnenten reeds om die reden niet openbaar te maken. Voorts iouopercbaarmdking van de documenten leiden tot onevenredige benadeling van de(proces)positie van de provincie en de TBO’s. Voor een nadere toelichtcng ui verwezen naarhctqeen hiervoor is opgcmerkt met hetrekking tot dat aspect. Wij hebben de betrelfendedocumenten integroal beoordeeld. Voor zover de documenten feitelijke/beschrijvendeonderdelen bevatten hebben wij, mits deze onderdelen niet onlosmakelijk samenhangen metde daarin vervatte persoonhijke beleidsopvattingen of anderszcns afbreuk doen aan deprocespositie van de provincies, besloten die delen openbaar te maken.

• E-rnailberichten d.d. 20, 22 en 23 september 2011
• E-mailberichten d.d. 14 november 2011
• E-mailberichten d.d. 29 november 2011
• E-mailbericht dci. 21 december 2011
• E-mailbericht d.d. 2 maart 2012
• E-mailberichten d.d. 7 oktober 2011
• E-mailbericht d.d. 28 september 2011
• E-maibericht dci. 5 januari 2012
• E-mailberichten d.d. 6 januari 2012
• E-mailberichten d.d. 16 en 17 augustus en 16, 18 en 19 september 2011

Datum

20.06.2012

Kenmerk

2012/0 153763
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Uw brief

11.04 2012

Uw kenmerk

Ten slotte hebben wij onderstaande e-mailberichten beoordeeld. Voor deze e-mailberichtengeldt dat wij besfuiten deze openbaar te maken, zulks met uitzondering van de hierinvoorkomende namen en telefoonnummers van ambtenaren met een beroep op het belang vande eerbiediging van de persoonhjke Ievenssfeer (artike 10, tweede id, onder e Wob).Wij besluiten hiermee conform vaste jurisprudentie, die bepaalt dat waar bet gaat om hetberoepshalve functioneren van ambtenaren, weliswaar slechts in beperkte mate een beroepkan worden gedaan op het belang van eerbiediging van hun persoonlijke )evenssfeer, maardat dit anders (igt indien het de openbaarma king van namen van ambtenaren betreft. Namenzijn persoonsgegevens en derhalve verzet het belang van eerbiediging van de persoonlijkeIevenssfeer zich tegen het openbaar maken daarvan. Wij wegen mee dat het hier niet gaat omhet opgeven van een naam aan een individuele burger, die met een ambtenaar in contacttreedt, maar om openbaarmaking aan een ieder in de zin van de Wob (vgl. ABRvS 18 juli2007, AB 2007, 328; ABRvS 3 februari 2010, UN BL1844; en ABRvS 4 juni 2008, AB 2008,232). Ook overige contactgegevens, als telefoonnummers, mogen volgens deze jurisprudentieworden geweigerd. Dienaangaande verwijzen wij bovendien naar hetgeen wij dienaangaandereeds hebben opgemerkt met betrekking tot de Nota die is opgesteld ten behoeve van deBALG van 13 oktober 2011.

• E-mailberichten d.d. 20 september 2011
• E-mailberichten d.d. 12 oktober en 23 november 2011

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

‘Dverijssei

voorzitter,

secretaris,
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Rechtsmiddel
Binnen 6 weken ngaand op de dog na de datum van verzending van het bijgaand besluit,
kunt u daartegen een bezwaarschriIt indienen bij Gedeputeerde Staten von Overijssel,
team iurtdische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB ZwoIIe (telefoon 038 499 9305).

U kunt het bezwaarschrilt desgewenst ook per fax verzenden. Het faxnummer van het Team
Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener,
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

U kunt het bezwaarschrift ook per elektronisch formulier verzenden. Dit formulier kunt u
vinden op www...povincie.overJjseI.nh/bezwaarschriften.

Datum Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht20.06.2012 verschudigd.
Kenmerk Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal2012/0153763 medewerker die bij het besluit is vermeld.

Pagina

13 Indien onverwijide spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij
de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht Rechtbank ZwoIIe (telefoon 038 888 44

Uwbrief 44). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft11.04.2012 ingediend.
Uw kenmerk

Bijlagen 1. Besluiten(ijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Overijsset d.d. 15 november 2011.
2. Nota van Gedeputeerde Staten van Overijsse! d.d. 1 november 2011 voor zover in dit besluit is
bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.
3. Rsicoparagraaf bij de Nota van Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 1 november 2011 voor
zover in dit besluit is bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.
4. Brief van Gedeputeerde Staten van Overijssel aan de Provinciale Commissie Landelijk Gebied
Overijssel (PCLG) d.d. 15 november 2011.

5. Brief van Gedeputeerde Staten van Overijssel aan AKD advocaten d.d. 15 november 2011
6. Procesbesluit d.d. 15 november 2011.

7. Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 13 oktober 2011 voor zover in dit besluit is
bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.

8. Besprekingsversiag vergadering BALG d.d. 13 oktober 2011 voor zover in dit besluit is bepaald de
inhoud daarvan openbaar te maken.

9. Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 9 november 2011 voor zover in dit besluit
bepaald is de inhoud daarvan openbaar te maken.

10. Agenda vergadering BALG d.d. 9 november 2011 voor zover in dit besluit is bepeald de inhoud
daarvan openbaar te maken.

11. Besprekingsvers!ag vergadering BALG d.d. 9 november 2011 voor zover in dit besluit is bepaald de
inhoud daarvan openbaar te maken.

verijsseI
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I.. Agenda Vdkheraad Grond IPO (Id. 15 september 2011 voor lover In cit besluit is bepsald de inhoud

(I,ocv,ifi openhdar te maken.

13. (Concept)Verslag Vakheraad Grond dcl. 15 september 2011 voor /over in (lit hesluit is hepasid (IC

in houd d as rvd cc open baa r to in a ken.

14. Agenda Vakhcraad Grond IPO dcl. 21 oktober 2011 voor /over ri cit besluit Is hepsald do inhoud

ilaarvan openh5ar to maken.

15. Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 5 april 2012 voor lover fl dit besluit Is bepaald de inhoud

daarvan openbaar te maken.

16. Memo AKD aan IPO d.d. 26 september 2011 voor /over fl dit besluit is bepaald de inhoud daarvan

openbaar tc rnaken.

17. Memo AKD aan IPO d.d. 6 okteber 2011 voor /over fl dit besluit Is bepaald de inhoud daarvan

openbaarte maken.

18. Memo AKO aan 1P0 crc de 12 Provincies d.d. 16 maart 2012 voor lover in dit besluit is bepaald de

inhoud daarvan openbaar te maken.

19. Concept Procesbesluit.

20. E-mailbericht AKD aan IPO d.d. 10 oktober 2011 voor zover In dit besluit is bepaald de inhoud
Datum

daarvan openbaar te maken.
20.06.2012

21. E-mailbericht AKD aan IPO d.d. 11 oktober 2011 veer lover fl dit besluit is bepaald de inheud
Kenmerk

2012/0 153763 daarvan openbaar te maken.

22. E-mailbericht IPO san AKD d.d. 10 oktober 2011 veer lover fl dit besluit is bepaald de inheudPaqina

14 daarvan openbaar te maken.

23. E-mailbericht IPO aan AKD d.d. 4 oktober 2011 voor zever in dit besluit is bepaald de inhoud

Uw brief daarvan epenbaar te maken.

11.04.2012 24. E-mailberichten d.d. 20, 22 en 23 september 2011 veer zover in dit besluit is bepaald de inhoud
Uw kenmerk daarvan epenbaar te maken.

25. E-mailberichten d.d. 14 november 2011 veer zover in cit besluit is bepaald de inhoud daarvan

openbaar te maken.

26. E-mailberichten d.d. 29 november 2011 voor zever in dit besluit is bepaald de inhoud daarvan

openbaar te maken.

27. E-mailbericht d.d. 21 december 2011 veer zover in dit besluit is bepaald de inheud daarvan

openbaar te maken.

28. E-mailbericht d.d. 2 maart 2012 voor zever in dit besluit is bepaald de inheud daarvan openbaar te

maken.

29. E-mailberichten d.d. 7 ektober 2011 voer zever in dit besluit is bepaald de inhoud daarvan

openbaar te maken.

30. E-mailbericht d.d. 28 september 2011 veer zover in dit besluit is bepaald de inhoud daarvan

epenbaarte maken.

31. E-mailbericht d.d. 5 januari 2012 veer zever in dit besluit is bepaald de inheud daarvan epenbaar te

maken.

32. E-mailberichten d.d. 20 september 2011 veer zever in dit besluit is bepaald de inhoud daarvan

epenbaarte maken.

33. E-mailberichten d.d. 12 ekteber en 23 november 2011 year zever in dit besluit is bepaald de inheud

daarvan epenbaar te maken.

34. E-mailberichten d.d. 6 januari 2012 veer zever in dit besluit is bepaald de inheud daarvan epenbaar

te maken.

35. E-mailberichten d.d. 16 en 17 augustus en 16, 18 en 19 september 2011 veer zover in dit besluit is

bepaald de inheud dast-van epenbaar te maken.
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