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PRO FORMA BEZWAARSCIIRTFT
inzake het besluit van uw College van 26 juni 2012, vcrzonden 29 juni 2012, op het ver
zoek oin informatie op basis van de Wet openbaarlieid van bcstuur van (IC VGG van 11
april 2012
Lct op: nog gecn nadere termijn stdllen voor het aanvullcn van de gronden!

Geacht College,
Hierbij rnaak ik als advocaat en gemachtigde tijdig bezwaar namens:
De Vereniging Gelkberechliging Grondbeziuers, slalulair gevesligd Ic Hoenderloo ann de Apel
doornseweg 250
(hierna te noernen: ‘dc VGG”).

Dit bezwaarschrift is gericht tegen uw besluit d.d. 26juni 2012, verzonden 29 juni 2012, met ken
merk 2012/3040 1. Het besluit strekt tot gedeeltelijke afwijzing van het verzoek om informatie van
de VGG van 11 april 2012. Hierbij treft u een kopie van dit besluit aan (bijiage 1).
Dc VGG kan zich met dit besluit niet verenigen.
Vriendelijk verzoek ik u mij een nadere termijn te verlenen om de gronden van dit bezwaar aan te
vullen. In dit kader merk ik tiog wel graag bet volgende op. Zoals u bekend zal zijn, heeft de VGG
voornoemd verzoek orn informatie van 11 april 2012 ingediend bij alle provincies in Nederland.
Uw provincie heeft dit verzoek ook in gezarnenlijk overleg met de overige provincies en bijgestaan
door dezelfde advocaat afgehandeld. Dit heeft erin geresulteerd dat de besluiten van de provincies
op bet verzoek orn informalie van de VGG grotendeels gelijk zijn.
Tot behoud van recbten is bet voor de VGG noodzakelijk om tegen alle besluiten van de provincies
bezwaar te maken. Nu alle besluiten vergelijkbaar zijn en daarmee dus ook de bezwaren van de
—

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. )ingeschreven in bet Handeisregister van de Kamer van Koophandet onder nummer 34196700). De algemene
voorwaar
den van Stibbe N.y zijn van toepassing en bevatten een aanspraketijkheidsbeperking. De atgemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank
te Amsterdam
en worden op verZoek kosteloos verstrekt Zij zijn tevens te mnden op www.stibbe.com
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VGG tcen deze besluiten vcrgelijkbaar zullen uijn lijkt lid your alle betrokkcn partijen echier
onnodig en onpraktisch om aWe hczwaarproceclures die hiervan het gevoig zullen zijn, (uitgcbrcid)
inhoudclijk te behandelen. 1k had hicrover op 27 jul i 2012 tclcfbnisch contact met uw advocaat, mr.
Van Nuland van AKI) Advocaten. Mr. Van Nuland verteldc mij met de provmcics. waaronder uw
provindie, Ic moelen overleggen over wal een praktischc oplossing zou kunnen zijn, maar dat dit in
verband met dc vakanticperiodc mogelijk cnige weken in beslag zou kunnen nemen. Gelet daarop
heeft mr. Van Nuland mij gcvraagd om uw provincic bij dezen te vragen om nog geen nadere ter—
mijn te stellen voor hct aanvullcn van de gronden en eerst de uitkomst van het overleg af te wach—
ten. Duaruit zal namelijk moeten blijken of het nog noodzakelijk is de gronden van dit bezwaar aan
Ic vullen (of daaniice voorlopig te wachtcn), en zoja, binnen welke term un.
—

Thans verzoek ik u reeds het bezwaar van de VGG gegrond te verkiaren en de kosten die zijn ge
maakt in verband met de behandeling van dit bczwaarte vergoeden.
I loogaci

Bijiage
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Onderwerp
WOB-verzoek Stibbe

Geachte heer Bos,
In reactie op uw verzoek d.d. 11 april 2012 en in vervolg op ons verdaagbericht d.d. 23 april 2012,
berichten wij u als volgt.
Bij brief van 11 april 2012 heeft u namens de Vereniging Gelijkberechting Grondbezitters (VGG) een
aantal vragen gesteld, alsmede verzocht am openbaarmaking van een aantal documenten.
U stelt verschillende vragen in relatie tot de beroepsprocedure die de Provincie samen met de 11
andere Provincies bij het Gerecht in Luxemburg heeft aangespannen tegen het Besluit van de Europese
Commissie van 13 juli 2011 (zaak N308/2010). Uit deze vragen blijkt dat de overwegingen voor de
Provincie(s) am dit beroep in te stellen u niet duidelijk zijn.
Vooreerst hecht de provincie eraan te benadrukken dat dit beroep niet tot doel heeft het streven naar
gelijkberechtiging, onder andere op bet vlak van subsidiering van grondverwerving, tussen de TBO’s
enerzijds en avenge particulieren anderzijds te belemmeren.
De Provincies hebben enkele specifieke rechtsvragen aan het Gerecht voorgelegd waarvan het oordeel
van het Gerecht kan bijdragen tot het beantwoorden van de vraag of subsidiering van natuurbeheer leidt
tot (onrechtmatige) staatssteun.
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Dit betreft onder meer de vragen in hoeverre natuurbeschermingsorganisaties ondernemingen
zijn en in
hoeverre subsidies voor de verwerving van natuurterreinen een voordeel opleveren voor de
begunstigde.
ndien een subsidie als staatssteun kwalificeert leidt dat immers tot verschillende verplichtingen
en
beperkingen in verband met subsidieverlening die door de provincies onwenselijk worden geacht,
waaronder het mogelijk terugvorderen van kennelijke onrechtmatige staatssteun.
U vraagt zich tevens af waarom de Provincies dit beroep gezamenhijk met de Provinciale Landschappe
n
en de Vereniging Natuurmonumenten (hierna: “de TBO’s”) hebben ingesteld. De belangrijkste reden
is
dat zowel de Provincies als de TBO’s de effecten van de kwalificatie van de subsidiëring van
natuurbeheer als staatssteun onwenselijk achten. zodat sprake is van een parallel belang tussen
beide
partijen. Aangezien de rechtsvragen die aan het Gerecht zijn voorgelegd in het belang zijn van
zowel de
Provincies als de TBO’s, hebben de Provincies ervoor gekozen AKD hiervoor in te schakelen. Daarbij
wijzen de Provincies erop dat zij afzonderlijk van de TBOs een beroep hebben ingesteld, dat op
onderdelen ook afwijkt van het beroep van de TBO’s.
Benadrukt zij dat het oordeel van het Gerecht mogelijk ook positieve gevolgen voor de eden van
VGG
kan hebben. Helaas hebben de Provincies moeten constateren dat VGG zich tracht te voegen
aan de
zijde van de Europese Commissie in voornoemde procedure bij het Gerecht.
In het Iicht van het voorgaande benadrukt de Provincie dat zij geen redenen heeft cm de beslissing
om in
beroep te gaan te heroverwegen.
De door u verzochte documenten hebben betrekking op de door de twaalf Nederlandse provincies
en de
Terreinbeherende Organisaties (TRO’s) ingestelde beroepen bij het Hof van Justitie van de
Europese
Unie tegen de beschikking van de Europese Commissie d.d. l3juli 2011 (nr. 0(2011) 4945 def.).
Uw
verzoek is door ons, voor zover het de openbaarmaking van documenten betreft, beoordeeld in
het kader
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de volgende documenten:
1. ABe documentatie over de relatie tussen de provincie Limburg en de TBO’s in het onderhavige
dossier en de beroepsprocedure bij het Hof van Justitie, waaronder nadrukkelijk begrepen alle
correspondentie met de TBO’s en verslagen van gesprekken met vertegenwoordigers van
de
TBO’s daaromtrent. Gedeputeerde Staten hebben dit gedeelte van het verzoek, gezien het
onderwerp van uw brief “Beroepsprocedure van uw provincie bij het Hof van Justitie (inclusief
verzoek cm informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur)
en de inhoud daarvan,
aldus opgevat dat dit ziet op de beroepsprocedure bij het Hof van Justitie.
2. ABe documentatie en besluiten omtrent de overwegingen van Gedeputeerde Staten van Limburg
cm samen met de andere provincies en de TBOs beroep in te stellen tegen de beschikking van
de Europese Commissie van l3juli 2011 bij het Hof van Justitie.
3. ABe documentatie omtrent de hoogte van de declaraties van het advocatenkantoor dat
onderhavig dossier voor de provincies en de TBO’s behandelt, de werkzaamheden die daarvoor
door dit kantoor zijn verricht en door welke partij of partijen deze declaraties zijn voldaan.
4. Het beroepschrift en/of de beroepschriften die door de provincie Limburg zijn ingediend bij
het Hof
van Justitie omtrent de beschikking van de Europese Commissie d.d. 13 juli 2011 (nr. 0(2011)
4945 def.) en het bijbehorende procesbesluit van Gedeputeerde Staten.
—

—
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5. Alle overige documenten die betrekking hebben op de beroepsprocedure bij het Hof van Justitie.
Wij hebben na onderzoek naar aanleiding van uw verzoek de volgende documenten aangetroffen, die
al dan niet gedeeltelijk betrekking hebben op de bestuurlijke aangelegenheid waar uw verzoek op ziet,
te weten:
—

—

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o

•
•
•
•
•
•
o

•
•
•

Versiag lie aankoopoverleg Limburg 27 september 2011.
Nota voor Gedeputeerde Staten d.d. 1 november 2011
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 november2011.
Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 15 september 2011
(Concept)Verslag Vakberaad Grond d.d. 15 september2011.
Agenda Vakberaad Grond P0 d.d. 27 oktober 2011.
Agenda Vakberaad Grond P0 d.d. 5 april 2012.
Memo AKD aan P0 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-mailberichtAKD aan P0 d.d. 10 oktober 2011.
E-mailbericht AKD aan IPO d.d. ii oktober 2011.
E-mailbericht P0 aan AKD d.d. 10 oktober 2011.
E-mailbericht IPO aan AKD d.d. 4 oktober 2011.
Verzoekschrift TBO’s tot nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie met
ken merkC (2011) 4945 def.
Verzoekschrift provincies tot nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie met
kenmerk C (2011) 4945 def.
Een aantal e-mails zoals hierna nader gespecificeerd.

Wij beschikken niet over documenten betreffende declaraties van dan wel betalingen aan AKD.
Aangezien wij niet over deze documenten beschikken, kunnen deze door ons niet openbaar worden
gemaakt.
Wij besluiten ten aanzien van de hierboven weergegeven documenten als volgt.
Versiag lie aankoopoverieg Limburg 27 september 2011
Wij besluiten dit document niet openbaar te maken. Wij stellen allereerst vast dat het grootste deel van
het verslag geen betrekking heeft op het onderwerp van het verzoek (meer in het bijzonder de
beroepsprocedure). Aangezien het ons niet vrij staat om de grondsiag van uw verzoek te verlaten, zullen
wij dat gedeelte dat geen betrekking heeft op de beroepsprocedure reeds dearom niet openbaar maken.
Volledigheidshalve wijzen wij er hierbij op dat ook indien externe personen bij het interne beraad worden
betrokken, er sprake kan zijn van intern beraad (vgl. ABRvS 8 juli 2009, UN BJ1 890).
120530-0046
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Daarnaast geldt ten aanzien van het gehele versiag dat zowel artikel 10 als artikel 11 Wob zich tegen
apenbaarmaking verzet. Voor wat betreft artikel 11 Wob is relevant dat het versiag een document
bestemd voor intern beraad betreft (artikel 1 aanhef en onder c Wob) dat persoonhijke beleidsopvattingen
bevat. Het versiag ziet op een besloten overleg. Hierin zijn de opvattingen van personen ten aanzien van
een aantal onderwerpen weergegeven. Wij achten het van groot belang dat in vertrouwelijkheid dergelijk
overleg plaatst kan vinden en leggen derhalve artikel 11 eerste lid Wob ten grandsiag aan de weigering
dit document openbaar te maken.
Voor wat betreft artikel 10 Wob is ten eerste relevant dat het belang van open baarmaking van het verslag
niet opweegt tegen het belang dat de provincie Limburg heeft bij de bescherming van haar pracespasitie
in de lopende beroepsprocedure bij het Gerecht van Eerste Aanleg tegen de beschikking d.d. 13 juli 2011
(nr. C(2011) 4945 def.). Openbaarmaking zou derhalve leiden tot onevenredige benadeling van de
provincie Limburg (artikel 10, tweede lid, onder g Wob). De provincie Limburg is niet gehouden informatie
die haar procespositie kan schaden prijs te geven door openbaarmaking van documenten (vgl. ABRvS
17
mei 2006, LJNAX2O9O; ABRvS 9 april 2008, JB 2008, 124; en ABRvS 16 februari 2011, ,4B 2011, 99).
Dit uitgangspunt geldt onverkort in een geval als het onderhavige, waarin het gaat om een
beroepsprocedure bij het Gerecht van Eerste Aanleg (vgl. ABRvS 24 november 2004, UN AR6306;
rechtbank ‘s-Gravenhage 29 januari 2008, UN BD6876). Voorts wijzen wij in dit verband, in het
verlengde van artikel 11 Wob, op de noodzaak van het goed functioneren van het open baar bestuur en
de daarmee samenhangende noodzaak van vertrouwelijkheid van het interne overleg. Oak dit belang
wordt beschermd door artikel 10, tweede lid, onder g Wob. Ten slotte verzet ook artikel 10, tweede lid,
onder e Wab zich tegen openbaarmaking van het versiag, voar zover hierin namen van ambtenaren en
anderen voorkomen. Voor wat betreft de namen van ambtenaren besluiten wij conform vaste
jurisprudentie, die bepaalt dat waar het gaat am het beroepshalve functioneren van ambtenaren,
weliswaar slechts in beperkte mate een beroep kan warden gedaan op het belang van eerbiediging van
hun persaanlijke levenssfeer, maar dat dit anders ligt indien het de apenbaarmaking van namen van
ambtenaren betreft. Namen zijn persoonsgegevens en derhalve verzet het belang van eerbiediging van
de persaonlijke levenssfeer zich tegen het openbaar maken daarvan. Wij wegen mee dat het hier niet
gaat am het opgeven van een naam aan een individuele burger, die met een ambtenaar in contact treedt,
maar am apenbaarmaking aan een ieder in de zin van de Wob (vgl. ABRvS 18 juli 2007: AB 2007, 328;
ABRvS 3 februari 2010, UN BL1 844; en ABRvS 4juni 2008, AB 2008, 232).
Nota voor Gedeputeerde Staten d.d. 1 november 2011
Wij besluiten dit document niet apenbaar te maken. Ten eerste betref onderhavig document een
ambtelijke nota en is daarmee een document bestemd voor intern beraad (artikel 1 aanhef en onder c
Wob; Memorie van Toelichting Wab, Kamerstukken 111986/87, 19 859, nr. 3,
p. 13; ABRvS 29 april 1986,
AB 1988, 343; ABRvS 2Sjuli 1993, AB 1994, 24; en ABRvS 21 juli 2010, AB 2010, 263). De nota bevat
persoonlijke beleidsopvattingen, daar hierin vaorsteilen voorzien van argumenten en kanttekeningen zij
n
opgenomen. De nota kamtderhalve nietvaoropenbaarmaking in aanmerking (ABRvS 9 november2011,
UN BU3735). Wij wijzen hierbij nadrukkelijk op het belang dat ambtenaren in vrijheid hun bijdrage
moeten kunnen everen aan de besluitvorming en daarover nata’s moeten kunnen schrijven. In aanvulling
hierop vermelden wij dat voor zover sprake is van feitelijke infarmatie in deze nota (en deze informatie
niet reeds openbaar is gemaakt), deze zozeer verweven is met de persoonlijke beleidsopvattingen, dat
uitsplitsing niet tot de magelijkheden behoort.
120530-0046
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Volledigheidshalve vermelden wij voorts geen toepassing te geven aan de ons op grond van het tweede
lid van artikel ii Wob toekomende bevoegdheid (vgl. rechtbank Amsterdam 12 oktober 2011, UN
BR2322; ABRvS 20 juni 2011, UN BR2322, ro. 2.6.3), daar wij het in dit geval niet in het belang van een
goede en democratische bestuursvoering achten het resterende gedeelte van de nota in niet tot personen
te herleiden vorm openbaar te maken. Wij achten het onwenselijk dat de opvattingen van ambtenaren in
het publieke debat een zelfstandige rol gaan spelen (vgl. rechtbank Haarlem 1 mei 2012, UN BW4376).
Het is van belang dat ambtenaren in vrijheid kunnen adviseren, zonder dat zij bevreesd hoeven te zijn dat
zij — of degenen die zij adviseren — later met hun opvattingen geconfronteerd zullen worden.
Ook anderszins komt de nota d.d. 1 november 2011 niet voor openbaarmaking in aanmerking. Ten eerste
weegt het belang bij openbaarmaking niet op tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer voor
zover het de openbaarmaking van de namen en telefoonnummers van betrokken ambtenaren betreft
(artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob). Wij verwijzen hierbij naar hetgeen ten aanzien van dit
type gegevens naar voren is gebracht ten aanzien van het Verslag lie aankoopoverleg Limburg
27 september 2011.
Ten tweede Ieidt openbaarmaking van de nota tot onevenredige benadeling van zowel de provincie
Limburg als de TBO’s (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g Wob). De onevenredige benadeling van
de provincie Limburg is gelegen in de schade die openbaarmaking van de nota toebrengt, althans kan
toebrengen, aan haar procespositie in de lopende beroepsprocedure bij het Gerecht van Eerste Aanleg
tegen de beschikking d.d. 13 juli 2011 (nr. 0(2011) 4945 def.). Ter toelichting verwijzen wij in dit verband
naar hetgeen te dien aanzien is opgemerkt bij het Verslag lie aankoopoverleg Limburg 27 september
2011. Daarnaast is de onevenredige benadeling van de provincie Limburg gelegen — in het verlengde van
hetgeen hierboven ten aanzien van artikel ii Wob is opgemerkt ten aanzien van de bescherming van het
interne beraad — in de noodzaak van het goed functioneren van het openbaar bestuur en de daarmee
samenhangende noodzaak van vertrouwelijkheid van het interne overleg. De onevenredige benadehng
van de TBO’s ten slotte, is gelegen in het feit dat openbaarmaking van de nota d.d. 1 november 2011 hun
financiële positie schaadt, alsmede hun procespositie in het door hen ingestelde beroep tegen de
beschikking d.d. l3juli 2011 (nr. 0(2011) 4945 def.) van de Europese Commissie.
Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 13 oktober 2011
in de Brede Adviesgroep Landelijk Gebied wordt door ambtenaren en bestuurders van verschillende
provincies gesproken over verschillende onderwerpen op het terrein van het landelijk gebied. In de
Adviesgroep wordt in dat verband, mede aan de hand van daartoe opgestelde notities, beraadslaagd en
gediscussieerd, hetgeen uiteindelijk Ieidt tot het geven van adviezen/punten ter besluitvorming aan de
respectieve colleges van Gedeputeerde Staten. In de Adviesgroep is incidenteel de in uw VVob-verzoek
centraal staande beroepszaak aan de orde gesteld.
De Notitie strekt ertoe aan de Adviesgroep een aantal punten voor te leggen waarover beraadslaagd en
geadviseerd kan worden in het overleg van 13 oktober 2011. Het document is derhalve opgesteld ten
behoeve van intern beraad.
Wij besluiten dit document deels openbaar te maken. Het openbaar te maken gedeelte betreft ten eerste
de aanhef van dit document, te weten de passage vanaf ‘Brede Adviesgroep [...] om niet aan de TBO’s”.
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In dit deel van het document wordt op een feitelijke en zakelijke wijze het onderwerp van de notitie
geschetst. De namen van de opsteller(s) en de portefeuillehouder worden niet openbaar gemaakt.
Aangezien het hier gaat om een openbaarmaking aan een eder, menen wij dat de persoonlijke
Ievenssfeer van de betrokkenen hier zwaarder dient te wegen dan het belang bij openbaarmaking van de
namen (ABRvS 18 juli 2007, AB 2007, 328 en ABRvS 3 februari 2010, UN: BL1844).
Bij het kopje advies-/beslispunten’ worden de door de opsteller voorgestelde beslispunten opgesomd.
Het gaat hierbij om persoonhijke beleidsopvattingen, waarvan wij hebben geconcludeerd dat deze niet
openbaar gemaakt zullen worden. Ms uitgangspunt geldt dat persoon(ijke beleidsopvattingen niet
openbaar gemaakt hoeven te worden. Dit klemt naar ons oordeel temeer bij documenten betreffende de
BALG, aangezien doel en strekking van de BALG erjuist in is gelegen om op ambtelijk niveau vrij van
gedachten te kunnen wisselen en te adviseren over aangelegenheden betreffende het landelijk gebied.
Doel en strekking van dit overteg brengen met zich dat hetgeen binnen dat overleg naar voren is gebracht
in beginsel niet openbaar wordt gemaakt omdat anders het belang van een vrije gedachtewisseling,
alsmede het belang van een vrije advisering, onnodig onder druk komt te staan.
Onder het kopje Aanleiding’ wordt onder andere een feitelijke beschrijving gegeven van de inhoud van
de beschikking van de Europese Commissie en een aantal ontwikkelingen die zich daaraan voorafgaand
en daarop volgend hebben voorgedaan. Wij hebben besloten om deze feitelijke beschrijving openbaar te
maken. Onderaan pagina 2 en bovenaan pagina 3 gaat de steller in op kort samengevat het
standpunt van de provincies met betrekking tot de gesprekken die worden gevoerd in het kader van een
eventuele gewijzigde PNB-regeling. Openbaarmaking van dat standpunt zou de positie van de
verschillende provincies onevenredig benadelen en zal daarom met toepassing van het bepaalde in
artikel 10, tweede lid aanhef en onder g Wob niet open baar worden gemaakt.
—

—

Vanaf de derde alinea op pagina 3 wordt het document, met uitzondering van de gebruikte kopjes, niet
openbaar gemaakt.
De redenen voor het niet openbaar maken van het overige gedeelte van deze notitie zijn als volgt.
Allereerst betreft ook dit document een document bestemd voor intern beraad (artikel 1 aanhef en onder
c Wob) dat persoonlijke beleidsopvattingen bevat (artikel ii, eerste lid Wob). Meer in het bijzonder wordt
in het vervoig (middenstuk van pagina 3) van de notitie een oordeel/duiding gegeven van de beschikking
van de Europese Commissie. Vervolgens worden door de opsteller onder het kopje ‘Procedure voorstel’
een aantal advies- en beslispunten aan de Adviesgroep voorgelegd. Deze punten worden steeds
voorzien van een aantal argumenten. In de kern genomen hebben de voorgestelde punten en
argumenten betrekking op een mogelijk door de provincies te volgen (juridische) strategie met betrekking
tot de klacht van VGG en de beschikking van de Europese Commissie. Het gaat hierbij ten eerste om
persoonlijke beleidsopvattingen, waarvan wij hebben besloten deze niet openbaar te maken om de
redenen zoals hiervoor reeds toegelicht met betrekking tot de opsomming van de advies- en
beslispunten. Bovendien raken de in de notitie voorgestelde punten rechtstreeks de (proces)positie van
de provincie Limburg en de andere provincies. Wij zijn, op dezelfde gronden zoals door ons uiteen gezet
ten aanzien van het Verslag lie aankoopoverleg Limburg 27 september 2011, van oordeel dat
openbaarmaking zou leiden tot een onevenredige benadeling van de belangen van de provincie Limburg,
de andere provincies en de TBO’s.
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Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 13 oktober 2011
Dit document wordt, met uitzondering van de daarin gebezigde (tussen)kopjes en een aantal
mededelingen van organisatorische/feitelijke aard, niet openbaar gemaakt
Het document bevat een tot ambtenaren/provincies te herleiden versiag van de bijeenkomst van de
BALG van 13 oktober 2011. Gelet op hetgeen hiervoor is opgemerkt met betrekking tot de BALG, heeft te
gelden dat het betreffende document is opgesteld ten behoeve van intern beraad.
Het document bevat, met uitzondering van de openbaar gemaakte delen, de weersiag van de gevoerde
discussie. Dit betreft tot ambtenaren, dan wet Provincies te herleiden standpunten en visies, de daaraan
ten grondsiag gelegde argumenten en gegeven toelichtingen, aismede de gedachtewisselingen daarover.
Daarmee raakt het document aan de kern van de overlegfunctie van de BALG. Het niet openbaar
gemaakte deel van het versiag betreft, gelet op het voorgaande, persoonlijke beleidsopvattingen. Wij
hebben, mede gelet op de besproken thematiek, besloten deze persoonlijke beleidsopvattingen niet
open baar te maken.
Tijdens de bijeenkomst is ten eerste gesproken over de strategie van de provincies met betrekking tot de
onderhandelingen met het Rijk over de herijking van de EHS. Bovendien is (aan de hand van de hiervoor
genoemde notitie) van gedachten gewisseld over de (proces)positie van de provincies met betrekking tot
de beschikking van de Europese Commissie (inctusief de gesprekken/gedachtevorming over een nieuwe
PNB-regeling). Openbaarmaking zou daarmee leiden tot een onevenredige benadeting van zowel de
proces- als onderhandelingspositie van de provincie Limburg en de andere provincies. Wij bestuiten het
betreffende gedeelte van het document daarom eveneens met toepassing van het bepaaide in artiket 10,
tweede lid, aanhef en onder g van de Wob niet openbaar te maken.
NotItie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied dUd. 9 november 2011
Het betreft hier cm de redenen die utteen zijn gezet met betrekking tot de notitie ten behoeve van het
overleg van 13 oktober 2011 een document dat is opgesteld ten behoeve van intern beraad. In het
document wordt door de opsteller een nadere toelichting/argumentatie gegeven met betrekking tot de
beslispunten zoals geformuteerd in de hiervoor reeds beoordeelde notitie ten behoeve van het overleg
van 13 oktober 2011. Hetbetreft hier persoonlijke beleidsopvattingen ten aanzien waarvan wij hebben
besloten deze niet openbaar te maken. Aangezien deze notitie, voor zover deze niet openbaar wordt
gemaakt, betrekking heeft op dezelfde advies- en beslispunten als besproken in de notitie ten behoeve
van het overleg van 13 oktober 2011, verwijzen wij ter motivering van onze beslissing naar hetgeen wij
hiervoor hebben overwogen met betrekking tot laatstgenoemde notitie. Hetzelfde heeft te gelden met
betrekking tot ons besluit cm het betreffende gedeelte van de notitie ten behoeve van het overleg van
9 november 2011 niet cpenbaar te maken omdat dit zal leiden tot een onevenredige benadeling van de
proces- en onderhandelingspositie van de provincie Limburg en de andere provincies.
—

—

Agenda vergadering BALG d.d. 9 november 2011
Wij besluiten dit document gedeeltelijk openbaar te maken. Het document bevat een overzicht van de te
bespreken onderwerpen en doorgaans een zakelijke beschrijving van de aan de orde te stellen
beslispunten/adviespunten. In zoverre bestaat er geen beletsel tegen openbaarmaking.
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Ten aanzien van het onderwerp SNL-verdeling kosten’ (waar overigens uw verzoek geen betrekking op
heeft) houdt de omschrijving van de beslispunten evenwel een concreet voorstel in omtrent de te nemen
stappen/te voeren strategie. Het gaat om een document bestemd voor intern beraad, dat in zoverre
persoonlijke beleidsopvattingen bevat (artikel 11, eerste lid Wob). Volledigheidshalve vermelden wij met
betrekking tot het niet openbaar te maken gedeelte van het document geen toepassing te geven aan de
ons op grond van het tweede lid van artikel 11 Wob toekomende bevoegdheid (vgl. rechtbank Amsterdam
12 oktober 2011, L.JN BR2322 ABRvS 20 juni 2011 UN BR2322, r.o. 2.6.3), daar wij bet in dit geval niet
in het belang van een goede en democratische bestuursvoering achten het resterende gedeelte van de
beleidsbrief in niet tot personen te herleiden vorm open baar te maken. Wij achten het onwenselijk dat de
opvattingen van ambtenaren in bet publieke debat een zelfstandige rol gaan spelen (vgl. rechtbank
Haarlem 1 mei 2012, UN BW4376). Het is bovendien van belang dat ambtenaren in vrijheid kunnen
adviseren, zonder dat zij bevreesd hoeven te zijn dat zij of degenen die zij adviseren later met hun
opvattingen geconfronteerd zullen worden.
—

—

Ten aanzien van ons besluit om de in bet document voorkomende namen van ambtenaren niet openbaar
te maken, verwijzen wij naar de motivering zoals die door ons is gegeven met betrekking tot de notitie die
is opgesteld ten behoeve van de BALG van 13 oktober 2011.
Besprekingsverslag vergadering BALG dd. 9 november 2011
Het document wordt. met uitzondering van de kopjes en een aantal feitelijke/zakelijke mededelingen, niet
openbaar gemaakt.
Het betreft hier zoals reeds is toegelicht met betrekking tot het verslag van bet overleg van
13 oktober 2011 een document dat is opgesteld ten behoeve van intern beraad. Het grootste deel van
het document bevat de weerslag van de gedachtewisseling, inclusief de in dat verband gebezfgde
argumenten, tussen ambtenaren over de in de kopjes genoemde onderwerpen. Het document bevat
derbaive in zoverre persoonlijke beleidsopvattingen. Over de meerderbeid van de besproken
onderwerpen (zie wederom de kopjes) wordt door de Provincies geprocedeerd en/of vindt bestuurlijk
overleg plaats. De gedachtewisseling beeft meer in bet bijzonder betrekking gehad op de door de
provincies in te nemen standpunten in deze procedures c.q. bij deze onderhandelingen. Wij besluiten de
persoonlijke beleidsopvattingen niet openbaar te maken. Bovendien besluit wij, gelet op de inhoud van
het besprokene, om de betreffende informatie niet open baar te maken omdat dit zou leiden tot een
onevenredige benadeling van de provincie Limburg en de overige in bet overleg betrokken provincies.
Voor een nadere motivering zij bovendien verwezen naar hetgeen wij met betrekking tot het verslag van
13 oktober 2011 hebben opgemerkt. Voor ons besluit om de namen van de ambtenaren niet openbaar te
maken en onze beslissing om geen toepassing te geven aan onze bevoegdheid ex artikel 11, tweede lid,
Wob verwijzen wij eveneens naar hetgeen wij hiervoor dienaangaande reeds hebben opgemerkt.
—

—

Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 15 september 2011
Het Vakberaad Grond houdt een overleg in van verschillende ambtenaren van verschillende provincies
over aangelegenheden met betrekking tot grondzaken. Hiervoor wordt van gedachten gewisseld, vindt
afstemming plaats en worden adviezen aan de colleges van Gedeputeerde Staten voorbereid. Incidenteel
is daarbij gesproken over de beroepszaak, die aanleiding heeft gevormd voor uw Wob-verzoek.
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De Agenda houdt een overzicht in van de te bespreken onderwerpen en vormt daarmee een document
bestemd ten behoeve van intern beraad.
Wij besluiten dit document gedeeltelijk openbaar te maken. Wij maken daarbij ten eerste een uitzondering
met betrekking tot de hierin voorkomende namen van ambtenaren, waarvoor geldt dat het belang van
openbaarmaking daarvan in dit geval niet prevaleert boven bet belang van 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 ‘Financiee(’ staat, aangezien daarin met concrete
bedragen en percentages inzicht wordt geboden in de financiele positie van de betrokken provincies met
betrekking tot de zogenoemde PNB-leenfaciliteit’. Openbaarmaking zou de (financiële) positie van de
provincies ten opzichte van het Rijk onevenredig benadelen. Wij weigeren openbaarmaking dan ook op
grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid aanhef onder b en g Wob. Bovendien houdt hetgeen
onder dit kopje is opgemerkt persoonlijke beleidsopvattingen in die wij niet openbaar maken.
(Concept) Versiag Vakberaad Grond d.d. 15 september 2011
Het verslag heeft am de redenen zoals uiteengezet ten aanzien van de agenda van 15 september 2011
te gelden als een document ten behoeve van intern beraad.
—

—

Wij besluiten dit document, met uitzondering van (het grootste deel van) de kopjes en een aantal feitelijke
en zakelijke mededelingen, niet openbaar te maken.
Tijdens bet Vakberaad is met wisseling van argumenten van gedachten gewisseld over de in de
kopjes genoemde onderwerpen. Er is derhalve sprake van persoonlijke beleidsopvattingen. Het gaat
hierbij om onderwerpen ten aanzien waarvan de provincies in een procedure zijn betrokken
respectievelijk ten aanzien waarvan de Provincies (bestuurlijk) overleg voeren. Wij hebben besloten
voornoemde persoonlijke beleidsopvattingen niet openbaar te maken. Als uitgangspunt geldt dat
persoonlijke beleidsopvattingen niet openbaar gemaakt hoeven te worden. Dit klemt naar ons oordeel
temeer bij documenten betreffende het Vakberaad, aangezien doel en strekking van het Vakberaad er
juist in is gelegen cm op ambtelijk niveau vrij van gedachten te kunnen wisselen en te adviseren over
aangelegenheden betreffende het landelijk gebied. Doel en strekking van dit overleg brengen met zich
dat hetgeen binnen dat overleg naar voren is gebracht in beginsel niet openbaar wordt gemaakt omdat
anders het belang van een vrije gedachtewisseling, alsmede het belang van een vrije advisering, onnodig
onder druk komt te staan. Gelet op de besproken onderwerpen en bet feit dat de provincies daarover
bestuurlijk overleg voeren en/of in een procedure zijn betrokken, besluiten wij bovendien dat
openbaarmaking tot een onevenredige benadeling van de (proces- en onderhandelings)positie van de
provincie Limburg en de avenge provincies leidt. Openbaarmaking wordt derhalve eveneens geweigerd
op grand van het bepaalde in artikel 10, tweede lid aanhef en onder g van de Wob. Voor zover van
gedachten is gewisseld over de financiele positie van de provincies wordt de weigering eveneens
gebaseerd op bet 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 in het
document genoemde namen van ambtenaren (artikel 10, tweede lid, onder e) zich tegen
openbaarmaking van deze namen.
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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 zake!ijke/feitelijke weergave is
gegeven van de te bespreken punten.
De tekst onder het kopje “Brief Stibbe en klacht VGG” wordt gedeeltelijk niet openbaar gemaakt. Meer in
het bijzonder gaat het om de passages waarin concrete voorstellen worden gedaan over te nemen
stappen in het kader van de klachtiberoepsprocedure respectievelijk het overleg met het Rijk over een
gewijzigde PNB-regeling. Het gaat hier om persoonhijke beleidsopvattingen, die door ons niet openbaar
worden gemaakt. Bovendien zou openbaarmaking leiden tot een onevenredige benadeling van de positie
van de provincie Limburg en de overige provincies in voornoemde procedures en voornoemd overleg.
Derhalve worden de betreffende passages eveneens geweigerd op grond van bet bepaalde in artikel 10,
tweede lid. aanhef en onder g van de Wob.
Hetgeen in bet document is opgenomen in randnummer 4, wordt niet openbaar gemaakt aangezien dit
gaat over de zogenaamde PNB-leenfaciliteit. Hiervoor is in bet kader van de agenda van bet vakberaad
van 15 september 2011 reeds opgemerkt waarom informatie dienaangaande door ons niet openbaar
wordt gemaakt. Daar zij naar verwezen.
Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 5 april 2012
Wij besluiten dit document deels openbaar te maken. Van openbaarmaking worden ten eerste uitgesloten
de namen van personen die in bet document zijn opgenomen (artikel 10, tweede lid, 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 aanbangig zijn en/of
bestuurlijk overleg wordt gevoerd. Op grond van bet bepaalde En artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g
van de Wob, wordt deze informatie geweigerd. Agendapunt 9 heeft betrekking op de PNB-leenfaciliteit en
wordt om de redenen zoals uiteengezet met betrekking tot de agenda van bet vakberaad van
15 september 2011 niet openbaar gemaakt.
Memo AKD aan IPO d.d. 26 september 2011
Wij besluiten dit document met als opschrift “strikt vertrouwelijk correspondentie advocaat/client”
voor bet grootste deel niet openbaar te maken. WeE worden door ons de inleiding van bet advies
(randnummers 1 tot en met 3) en een aantal tussenkopjes openbaar gemaakt.
—

—

—

In bet advies wordt blijkens de inleiding daarvan ingegaan op de vraag wat de gevolgen voor de
provincies zijn van de beschikking van de Europese Commissie. Daarbij gaat bet meer specifiek 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 zou moeten worden. In het advies wordt een beargurnenteerd oordeel
gegeven over voornoemde beschikking en de kansen 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.
—
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Het gaat om een document bestemd voor intern beraad (artikel 1 aanhef en onder c Wob) dat
persoonlijke beleidsopvattingen bevat. VotIedigheidshave vermelden wij dat ook indien externe personen
bij het nterne beraad worden betrokken, er sprake kan zijn van intern beraad (vgl. ABRvS 8 juli 2009,
UN BJ1890). Meer specifiek komen stukken die zien op het 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 te worden (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 Limburg, alsmede de procespositie van de overige Provincies en de
TBO’s. Openbaarmaking leidt in dit geval tot onevenredige benadeling van zowel de Provincies als de
TBO’s en dient derhalve achterwege te blijven (artikel 10, tweede lid onder g Wob). Daarbij herhalen wij
dat het advies betrekking heeft op een nog lopende beroepsprocedure bij het Gerecht van Eerste Aanleg.
Voorts zou openbaarmaking van het document elden tot een benadeling van de positie van de
Provincies met betrekking tot de gedachte- en beleidsvorming over de mogejke gevolgen van de
beschikking (indien deze onherroepelijk wordt) voor subsidieverlening.
Memo AKD aan IPO dd. 6 oktober 2011
Wij besluiten dit document met as opschrift “vertrouwelijk” niet openbaar te maken, met uitzondering
van de aanhef!kop daarvan. Het document bevat een vragenlijst van de advocaat in verband met het
voorbereiden van de beroepsprocedure. Het document biedt daarmee inzicht in de informatie die door de
advocaat in dat verband van belang wordt geacht en raakt daarmee rechtstreeks de procespositie van de
Province Limburg en de andere provincies in de lopende beroepsprocedure. Ter toelichting verwijzen wij
voorts naar hetgeen hierboven is weergegeven ten aanzien van het Memo van AKD aan P0 d.d.
26 september 2011.
—

—

Memo AKD aan IPO en de 12 Provincies d.d. 16 maart 2012
Wij besluiten dit document met as opschrift “vertrouwelijk” niet openbaar te maken, met uitzondering
van een aantal feitelijke/beschrijvende onderdelen daarvan. Ter to&ichting verwijzen wij naar hetgeen
hierboven is weergegeven ten aanzien van het Memo van AKD aan P0 d.d. 26 september2011.
—

—

Concept Procesbesluit
Wij besluiten dit document openbaar te maken.
E-mai!bericht AKD aan IPO cLd. 10 oktober 2011
Wij besluiten dit document niet openbaar te maken, met uitzondering van de daarin vervatte
feitelijke/beschrijvende delen. Dit document betreft een e-mailbericht van een advocaat aan diens client.
Het betreft derhalve een document bestemd voor intern beraad (artikel 1 aanhef en onder c Wob) dat
persoonlijke beleidsopvattingen bevat en niet voor openbaarmaking in aanmerking komt (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 province Limburg, alsmede de
procespositie van de overige provincies. Openbaarmaking edt in dit geval tot onevenredige benadeling
van de provinces en dient derhalve achterwege te blijven (artikel 10. tweede lid onder g Wob).
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E-mailbericht AKD san IPO d.d. 11 oktober 2011
Ook dit document betreft een e-mailbericht van een advocaat aan diens client. Desalniettemin besluiten
wij dit document openbaar te maken, daar dit outer feitehjke informatie bevat. Zuiks met uitzondering van
de namen van de ambtenaren in dit bericht, daar openbaarmaking daarvan in dit geval niet opweegt
tegen de bescherming van de persoonhjke levenssfeer van betrokkenen (artikel 10, tweede lid. onder e
Wob).
E-mailbericht IPO san AKD d.d. 10 oktober 2011
Wij besluiten dit document niet openbaar te maken, met uitzondering van de daarin vervatte
feitelijke/beschrijvende delen. Dit e-mailbericht betreft correspondentie tussen een advocaat en diens
client. Dergelijke correspondentie komt niet voor openbaarmaking in aanmecking, daar het gaat om
documenten bestemd voor intern beraad (artikel 1 aanhef en onder c Wob) die persoonhjke
beleidsopvattingen bevatten (artikel 11, eerste lid, Wob). Bovendien raakt openbaarmaking de positie van
de provincies in het kader van de opende procedure bij bet Gerecht van Eerste Aanleg tegen de
betreffende beschikking. Derhalve wordt het betreffende document ook geweigerd op grond van het
bepaalde in artikel 10, tweede lid aanhef en onder g van de Wob.
E-mailbericht IPO san AKD d.d. 4 oktober 2011
Wij besluiten dit document niet openbaar te maken, met uitzondering van de daarin vervatte
feitelijke/beschrijvende delen, Dit e-mailbericht betreft correspondentie tussen een advocaat en diens
client. Dergelijke correspondentie komt niet voor openbaarmaking in aanmerking, daar het gaat om
documenten bestemd voor intern beraad (artikel I aanhef en onder c Wob) die persoonhijke
beleidsopvattingen bevatten (artikel 11, eerste lid, Wob). Bovendien raakt openbaarmaking de positie van
de Provincies in het kader van de lopende procedure bij het Gerecht van Eerste Aanleg tegen de
betreffende beschikking. Derhalve wordt bet betreffende document ook geweigerd op grond van het
bepaalde in artikel 10, tweede lid aanhef en onderg van deWob.
Verzoekschrift TBO’s tot nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie met
kenmerk C (2011) 4945 def.
Wij besluiten dit document niet openbaar te maken. Dit betreft een processtuk in een nog lopende
procedure. Dergelijke stukken hoeven niet openbaar gemaakt te worden (vgl. ABRvS 24 november 2004,
UN AR6306). Openbaarmaking van onderhavig document schaadt in dit geval de procespositie van de
TBO’s, aismede de procespositie van de provincies, welke een soortgelijk verzoekschrift hebben
ingediend. Openbaarmaking leidt tot onevenredige benadeling van de TBO’s en de Provincies en blijft
derhalve achterwege (artikel 10, tweede lid, onder g Wob).
Verzoekschrift pro vincies tot nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie met
kenmerk C (2011) 4945 deL
Wij besluiten ten slotte ook dit document niet openbaar te maken. Ook dit document betreft een
processtuk in een flog lopende procedure. Dergelijke stukken hoeven niet openbaar gemaakt te worden
(vgl. ABRvS 24 november 2004, UN AR6306). Openbaarmaking van onderhavig document schaadt de
procespositie van de Provincies, alsmede de procespositie van de TBO’s, welke een soortgelijk
verzoekschrift hebben ingediend. Openbaarmaking Ieidt tot onevenredige benadeling van de Provincies
en de TBO’s en blijft derhalve achterwege (artikel 10. tweede lid, onder g Wob).
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Overige documenten
Voorts hebben wij onderstaande e-mailberichten beoorde&d. Het betreft enerzijds e-mailberichten
inhoudende correspondentie tussen de Provincie(s) en haar advocaat. Anderzijds betreft het
e-mailberichten tussen ambtenaren aangaande advisering over de juridische positie van de Provincie, de
te voeren (proces)strategie, concepten voor brieven en concepten van bet beroepschrift bij het Gerecht
van Eerste Aanleg. Het betreft bier documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad die
persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Wij besluiten deze documenten reeds om die reden niet
openbaar te maken. Voorts zou openbaarmaking van de documenten leiden tot onevenredige benadeling
van de (proces)positie van de provincie en de TBO’s. Voor een nadere toelichting zij verwezen naar
hetgeen hiervoor is opgemerkt met betrekking tot dat aspect. Wij hebben de betreffende documenten
integraal beoordeeld. Voor zover de documenten feitelijke/beschrijvende onderdelen bevatten hebben wij,
mits deze onderdelen niet onverbrekehjk samenhangen met de daarin vervatte persoonhijke
beleidsopvattingen of anderszins afbreuk doen aan de procespositie van de provincies. besloten die
delen openbaar te maken.
•
•
•
•
•
•
•
•

E-mailberichten d.d. 20, 22 en 23 september 2011.
E-maiiberichten d.d. 14 november2011.
E-mailberichten d.d. 29 november2011.
E-maHbericht d.d. 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-mailbericht d.d. 5 januari 2012.

Ten slotte hebben wij onderstaande e-mailberichten beoordeeld. Voor deze e-mailberichten geldt dat wij
besluiten deze openbaar te maken, zuiks met uitzondering van de hierin voorkomende namen en
telefoonnummers van ambtenaren met een beroep op het beang van de eerbiediging van de persoonlijke
evenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e Wob). Wij besluiten hiermee conform vaste jurisprudentie, die
bepaalt dat waar het gaat om bet beroepshalve functioneren van ambtenaren, weliswaar slechts in
beperkte mate een beroep kan worden gedaan op bet belang van eerbiediging van hun persoonlijke
levenssfeer, maar dat dit anders ligt indien bet de openbaarmaking van namen van ambtenaren betreft.
Namen zijn persoonsgegevens en derhalve verzet het belang van eerbiediging van de persoonlijke
Ievenssfeer zich tegen het open baar maken daarvan. Wij wegen mee dat het hier niet gaat om het
opgeven van een naam aan een individuele burger, die met een ambtenaar in contact treedt, maar om
openbaarmaking aan een ieder in de zin van de Wob (vgl. ABRvS 18 juli 2007, 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 jurisprudentie worden geweigerd.
•
•

E-mailberichten d.d. 20 september 2011.
E-mailberichten d.d. 12 oktoberen 23 november2011.
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1k vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.

Gedeputeerde Staten van Limburg

yoIteJ
/

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u
bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de
indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht aismede de
redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde
Staten van Limburg; Afdeling BSEB, cluster BJZ, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA
Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.Iimburg.nl en klik vervolgens op de button “e
loket”
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Bijlagen

1 Notitie overleg Brede Abviesgroep Landehjk Gebied d.d. 13 oktober 2011 voor zover in bit besluit is bepaald be inhoud daarvan
openbaar te rnaken.
2. Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 13 oktober 2011 voor zover in dit besluit is bepaald de inhoud daarvan
openbaar te maken.
3. Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 9 november 2011 voor zover in dit besluit bepaald is de
inhoud daarvan openbaar te maken.
4. Agenda vergadering BALG d.d. 9 november 2011 voor zover in dit besluit is bepaald de inhoud baarvan openbaar te
maken.
5. Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 9 november 2011 voor zover In dit besluit is bepaald de inhoud daarvan
openbaar te maken.
6. Agenda Vakberaad Grond IPO b.b. 15 september 2011 voor zover in bit besluit is bepaald de inhoud daarvan
openbaar te maken.
7. (Concept)Verslag Vakberaad Grond b.d. 15 september 2011 voor zover in dit besluit is bepaald be inhoud daarvan
openbaar te ma ken.
8. Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 27 oktober 2011 voor zover in bit besluit is bepaald de inhoud daarvan openbaar
te maken.
9. Agenda Vakberaad Grond IPO d.d S april 2012 voor zover in dit besluit is bepaa)d be inhoud daarvan openbaar te
maken.
10. Memo AKD aan IPO d.d. 26 september 2011 voor zover in bit besluit is bepaalb be inhoud daarvan openbaar te
maken.
11. Memo AKD aan IPO d.d. 6 oktober 2011 voor zover in bit besluit is bepaald be inhoud daarvan openbaar te maken.
12. Memo AKD aan IPO en be 12 Provincies d.d. 16 maart 2012 voor zover in bit besluit is bepaald de inhoub baarvan
openbaarte maken.
13. Concept Procesbesluit.
14. E-mailbericht AKD aan IPO b.d. 10 oktober 2011 voor zover in bit besluit is bepaa(d be inhoud daarvan openbaar te
maken.
15. E-mailbericht AKD aan IPO d.d. 11. oktober 2011 voor zover in bit besluit is bepaald de inhoud baarvan openbaar te
maken.
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