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inzakc bet besluit van uw College van 19 juni 2012, verzondcn 29 juni 2012, op hct vcr
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april 2012

Let op: nog geen iiadere ternhijn stellen voor het aanvullen van de gronden!

Geacht College,

Hierbij maak 1k als advocaat en gemachtigde tijdig bezwaar namens:

De Vereniging GeLjkberechliging Grondbezitiers, slalutair gevesrigd Ic Hoenderloo aan de Apel
doornseweg 250

(hierna te noemen: ‘dc VGG”).

Dit bezwaarschrift is gericht tegen uw besluit d.d. 19 juni 2012, verzonden op 29 juni 2012, met
kenmerk C2072060/3035557. Ret besluit strekt tot gedeeltelijke afwijzing van bet verzoek orn in
formatie van de VGG van 11 april 2012. Hierbij treft u een kopie van dit besluit aan (bijlage 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 nog wel graag het volgende op. Zoals u bekend zal zijn, heeft de VGG
voornoemd verzoek om informatie van 11 april 2012 ingediend bij alle provincies in Nederland.
Uw provincie heeft dit verzoek ook in gezamenlijk overleg met de overige provincies en bijgestaan
door dezelfde advocaat afgehandeld. 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 noodzakelijk om tegen alle besluiten van de provincies
bezwaar te maken. Nu alle besluiten vergelijkbaar zijn — en daarrnee dus ook de bezwaren van de

De prakti;k wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in bet Handeisregister van do Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). Do algemene voorwaarden van Stibbe NV. zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeporking. Do algemene voorwaarden zijn gedoponeerd bij de rechtbank to Amsterdamen worden op vorzook kostetoos verstrekt. Zij zijn tevens to vinden op www.stibbe.com.
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VGG tegen doze besluiten vergelijkbaar zullen zijn — lijkl hot voor alIc betrokkcn partijen echter
onnochg en onpraktisch om allo hozwaarprocedures die hiervan hot gevolg zullen zijn, (uitgebreid)
inhoudclijk to behandolen. 1k had hierover 01) 27 juli 2012 teloionisch contact met uw advocaat, mr.
Van Nuland van AKL) Advocaten. Mr. Van Nuland vertolde iii ij met do provincios, waaronder uw
provincie. to mocten overloggen over wat con prak(ische oplossmg zoo kunnon zijn, maar dat dit in
verband met de vakantieporiode mogelijk enige weken in beslag zoo kunnen nemen. Gelet daarop
hecfl mr. Van Nuland mij gevraagd om uw provincie bij dozen to vragen om ng goon nadero br—
mijn to stellen voor hot aanvullcn van de rondon en corst de uilkomst van hot overleg af to wach—
ton. Daaruit zal namolijk mocten blijken of hot nog noodzakelijk is do grondon van dit bozwaar aan
be vullon (of daarmce voorlopig te wachtcn), en zoja, binnon welko bermijn.

i’hans verzock ik u reeds hot bezwaar van do VGG gegrond to verkiaren en de kosten die zijn ge
maakt in verband met do behandeling van dit bczwaar to vergooden.

Bijiage

1loo(
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Ons kenmerk

C2072060/3035557

Uw kenmeric

CK/AB 1023079-Geachtc heer Bos,
12371561

In reactie 01) uw verzoek dd. 11 april 2012 en in vervolg op ons
vcrdaagbericht d.cl. 19 april 2012, berichten wij u als volgt.

Bij brief van 11 april 2012 heeft u namens de Vereniging Gelijkberechting
Grondbczitters (VGG) een aantal vragen gesteld, aismede verzocht om
openbaarmaking van een aantal documenten.

U stelt verschillende vragen in relatie tot de beroepsprocedure die de provincie
sarnen met de 11 andere provincies hij bet Gerecht in Luxemburg heeft
aangespannen tegen het Besluit van de Europese Commissie van 1 3 juli 20 11
(zaak N308/201 0). Uit deze vragen blijkt dat de overwegingen voor de
provincie(s) om dit beroep in te stellen u niet duidelijk zijn.

Vooreerst hecht de provincie eraan te benadrukken dat dit heroep niet tot doe)
heeft het streven naar gelijkberechtiging, onder andere op het viak van
suhsidiering van grondverwerving, tussen de TBO’s enerzijds en overige
particulieren anderzijds te helemmeren. De provincies hebben enkele specifieke
rechtsvragen aan bet Gerecht voorgelegd waarvan het oordeel van het Gerecht
kan bijdragen tot het beantwoorden van de vraag of subsidiëring van
natuurbeheer leidt tot (onrechtmatige) staatssteun. Dit betreft onder meer de
vragen in hoeverre natuurheschermingsorganisaties ondernemingen zijn en in
hoeverre subsidies voor de verwerving van natuurterreinen een voordeel
opleveren voor de begunstigde. Indien 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.

Onderwerp

vc’rzock orn inlormatic op basis van de Wet openbaarheid van bestuur
Datum

19 juni 2012

Contacipersoon

P.W.A.M. von bet Veer

Damen

Direclie

Ecotogie

Telefoon

(073) 680 84 74

Fax

(073) 680 7641

Bijlage(n)

E-mail

PvhVeer@brobant.nt

Het provinciehuis is vanaf
bet centraol station bereik
boor met siadsbus, Iijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de treintaxi en met de
OV-fiets.



rovincie Noord-Brabant

Datum
IH vraagi zich levens al w;iaroin (Ic Ifl(I(S (Iii hcn)(’p gcznncnIijk met (Ic 19 juni 2012
pioviiiciale I indscliapju’n en (Ic \Jen Iliging Ni timiinommienien ( iernii: “(Ic Ons kenmerk
‘1W )‘s”) heblH’n ingesichl. Dc i’Inirjksn’ r(’(I(’ll is (Lit vowel tic jnovineics ais C2072060/3035557
de ‘I’B( )‘s dc efleetcn van de kwaiilieatie van de sul )si(Iwi’ing van nat iIti1I)elwei’
als staatsstciin onwcnscli;k acliteii, zodat spiake is van ten parallel hciaiig lussen

I aide1)artljcn. Aangczit’n (IC iechisvragcii tile aan bet Gt’reebt zljn voorgelegd
in bet bclang zijn van vowel dc pioviii(’ s als de ‘BO’s hebi )en tie provincies
crvc)or gekozen i\Is.I) hicrvoor in te schakclen. l)aiit’i )lj WljZefl (ic provincics
crop dat Zij lzondci’Ji1kvan tic ‘IB( is (‘(‘fl )CrO(’j) hehi ien ingcst(’Id. dat op
onderdelen ook aRvijki van bet beroep van de TBO’s.

Bcnadrukt zu dat bet oordeel van bet Gcrccbt rnog’eli,jk ook positieve gevolgen
voor (IC leden van \/G(; kan bebben. Heiaas hebben de provincies moeten
constateren dat \‘GC zich tracht te voegcn aan de zijdc van de Europese
Commissic in voornoemdc procedure bij bet Gcrecbt.

In bet iicbt van bet voorgaande benadrukt de provincic dat zij gcen redenen

beeft orn de beslissing orn in beroep te gaan te lwroverwegcn.

Dc door u vcrzochte documenten hebben hetrekking op de door de twaaif
Nederlandse provincies en de Terreinbcherende Organisaties (TBO’s)
ingestelde beroepen bij bet HofvanJustitie van de Europese Unie tegen de
bescbikking van de Europese Commissie d.d. l3juli 2011 (nr. C(201 1)4945
def.). Uw verzoek is door ons, voor zover bet de openbaarmaking van
docurnenten betreft, beoordeeld in bet kader van de Wet openhaarheid van
bestuur (Wob). Het verzoek betreft de volgende documenten:

1. Alle documentatie over de relatie tussen de provincie
Noord-Brabant en de TBO’s in het onderhavige dossier en de
heroepsprocedure bij bet HofvanJustitie, waaronder nadrukkeiijk
begrepen alle correspondentie met de TBO’s en versiagen van
gesprekken met vertegenwoordigers van de TBO’s daaromtrent.
Gedeputeerde Staten bebben dit gedeelte van bet verzoek, gezien
bet onderwerp van uw brief —“Beroepsprocedure van uw provincie
hij het Hof van Justitie (inclusiefverzoek om informatie op basis van
de Wet openbaarheid van bestuur)”— en de inhoud daarvan, aldus
opgevat dat dit ziet op de beroepsprocedure bij het HofvanJustitie.

2. Alle documentatie en hesluiten omtrent de overwegingen van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om samen met de andere
provincies en de TBO’s beroep in te stellen tegen de beschikking van de
Europese Commissie van I3juli 2011 bij het HofvanJustitie.
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rovtncie Noord-Brabant

3. /\II(’ ( l0(IIT((’I(t(ii(’ ( 111(1(’I1i (I(’ l00(.t(’ \‘III (I(’ (l(’cluI’LljcS \‘(1( 1(’t Datuni
;(dv(fl’aI(’I1klnic)c)r (lilt Ufl(Ic’l-havig (IOSSICI’ VUOl’ (IC p1’OVifl(i(’S (‘fl (II’ 19 juni 2O 2
IB( )‘s hhimndclt, dc (‘lkzaallthcdcn (In’ daai’voor (1001’ dii Ons kenmerk
kantoot zijfl V(’n’i(ht (fl (1001’ \V(’lk(’ pal’tIj ol pall1j(’n ck’zt’ C2072060/3035557
(lc(IaIat I(’S ZI)(1 vc)ldailfl

1 I 1(1 l.a’io’psclniO (‘n/UI dc hcrocpschrihcn (lie (1001’ de provin(ic
Nooid—Biul )ilflt Zijil ing(’dicnd bij het I lof van Justitic omti’ent de
Iicschikking van (IC lu1op(’s(’ ComnIissi(’ d. I. 1 3 luli 20 11 (ni’.
C(20 11) 4-945 dci) en bet bijbehoi’endc pi’occshcsluit van
( 1(4 nit (‘( ‘I’( IC Staten

5. AlIe ovci’igc cIOCUlTlCflteil die betrekking hebben op de
bcrocpspioccdiirc blj het Hofvanjustiic.

\‘Vij hehben na ondcrzoek naar aanleicling van (LW verzock de volgende
docunienten aangetrofIen, die --a! dan niet gedeeltelijk- betrekking hebben op
de bestuurlijkc aangelc’gcnhcid waar (LW verzoek op ziet, te weten:

• Verslag Aankoopoverleg / WRSA d.d. 8 fcbruari 2012
• Begcleidings0rrnulier bclcidsoverlcg Ecologic en Handhaving

d.d. 19 december 2011
• Begcleidingsformulier Verzarnellijststuk d.d. 7 december 2011
• Procesbesluit d.d. 20 december 2011
• Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 13 oktober 2011
• Besprckingsvei’slag vergadering BALG d.d. 13 oktober 2011
• Notitic overleg Brecle Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 9 november 2011
• Agenda vergaclering 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 \Jakheraad Grond IPO d.d. 27 oktober 2011
• Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 5 april 2012
• 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
• E-mailbericht IPO aan AKD d.d. 4 oktober 2011
• \Jerzoekschrift TBO’s tot nietigverklaring van bet hesluit van de

Europese Commissie met kenmerk C (2011) 4945 def.
• Verzoekschrift provincies tot nietigverklaring van bet besluit van de

Europese Commissie met kenmerk C (2011) 4945 def.
• Een aantal c-mails zoals hierna nader gespecificeerd
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rovincie Noord-Brabant

\‘Ij h(s(bikl’an niet OVCI’ doeunieuien hCIICIlefld( (Icelillaties vali (ln1 wel Doluni
I>tlliflg(i( iai ;\1\l) .:\a1L(’Zi(!( ‘V)j filet ()V(1 (leZ( (loellnwntel( l)(S(l(ikk(J(, 19 juni 2012
Iunnen (1CZ( (I()or ()IIS iliet ()pCI1I.)aar w()rdeI1 g(iYIaHkt. Ons kenmerk

C2072060/3035557
I )eslUitefl ten aanzien van (IC hiel1)oven weergegeven ( Inenmenien ils volgi

\7erdag Aankoopoverlcg / WRSA cl.d. 8 februari 201 2
Wij heslwten (lit (locument (hit Cen weersiag vornt van ( luor personen geuite

opvattingefl en standpuntcn--- filet openhaar te maken. Ten cerste betrelt dit
(locnnjent een doeument besternd voor intern beraad (artikel I almllef (n onder
c Wob) dat persoonlijke beleidsopvattingcn hevat (artikel 11, cerste lid Wob),
daar (IC opsteller van bet versiag bet oogrnerk beeR gehad dat (lit versiag slechts
binnen de kleine kring van betrokkenen gebruikt zou worden en dc hierin
opg’enomcn stancipunten van dcelnemers aan bet overleg persoonlijke
beleidsopvattingen betreffen.

Daarnaast verzet artikel 10, tweede lid, onder e Woh zich tegen openhaarmaking
van bet versiag voor zover hierin namen van ambtcnareri en andercn voorkomen.
Voor wat betreft onze heslissing de namen van ambtcnaren filet openbaar te maken
verwijzen wij naar vastejurisprudentie, die bepaalt dat waar bet gaat om het
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 het de openbaarmaking van namen van
ambtenaren betreft. Namen zijn persoonsgegevens en derhalve verzet bet belang
van eerhiediging van de persoonlijke Ievenssfeer zich tegen bet openhaar maken
daarvan. Wij wegen mee dat bet bier niet gaat om bet 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 l8juli 2007,
AB 2007, 328; ABRvS 3 februari 2010, UN BL1844; en ABRvS 4juni 2008,
AB 2008, 232).

Ten slotte verzet ook artikel 10, tweede lid, onder g \‘Vob zich tegen openbaarmaking,
omdat openbaarmaking van bet versiag leidt tot onevenredige benadeling van zowel
de provincie Noord-Brabant (aismede de andere provincies) als de TBO’s. De
onevenredige benadeling van de Provincie Noord-Brabant 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 heschikking d.d. l3juli 2011 (nr. C(2011) 4945 def.). De provincie Noord-Brabant
is niet gehouden informatie die haar procespositie kan schaden prijs te geven door
openhaarmaking van documenten (vgl. ABRvS 1 7 mei 2006, UN AX2090; ABRvS
9april2008,JB2008, 124;enABRvS l6februari20ll,AB2O11,99).

4/1 8



rovincie NoordBrabant

1)11 (.ii11.ilIlgSj)l1l1i gL’l(l1 ()0V(’1k0rl in (‘(ii C\’1l iils ml ()1I(l(rhavis?,e, \V irin bet Dahim
L5lI1 0111 (‘Cfl heroepsprocediire l)ij bet ( re hi vini Ieisie A;lnl(g (vgl. ABRvS 19 uni 2012
21 n veiubei’ 2001, IJN AR030(; 1echtl)alIk l)en Flaiig 29 jinmiiri 2008, UN Ons kenmerk
HI)(387G). l)a;iimiast is (II T1(v(nledic( lunnb’lil1e van (IC provinci( C2072060/3035557
Noord—Bribint gelegeli in liet verleng’de van hetgeen hierhoven ten amzicn
\IIi aitikel 1 1 Woli is pgemeikt ten aaniien \‘aii (IC l)eS(Iiei’ifling van 11(1
iniCi’fle I)eiaa(l in de Iu)0(lZ1ak van bet goed lunctiuneien van bet openl)aar
hestuor en dc (laarmee suIwnh1ang(n(le noodzaak van vertrouwelijkheid vni
bet interne overleg. I)e onevenredige benadeling van de I ‘BO’s ten slottc, is
gelegen in lut lit (l;lt openbiirinaking van (IC nota (l.d. 1 november 2011 bun
pid )cCspoSi(le schaadt in bet door lien ingestelde heroep tegen le hcscbikking
d.d. 13 juli 2011 (nr. C(20 11) 4915 del’.) van de Luropesc Comrnissic.

Begelcidingslormulier be1cidsovcrIe Ecologic en Handbaving
d.d. 19 december 2011
Wij besluiten dit document —met als opschrift “bcsternd voor intern beraad”—
met openbaar te maken. Het gaat meer in bet hijzondcr om een document
waarin cen voorstel wordt gedaan orn beroe1j in te stellen, inclusiefde daaraan
ten grondsiag hggende argumenten en de daarbij behorcnde risico’s. Het
hegeleidingsforrnulier is derhalve zowel naar opschrift als naar inhoud cen
document bestcrncl voor intern beraad (artikel I aanhcf en onder c Wob) dat
bovendien pcrsoonlijke bcleidsopvattingcn bevat. Derhalve komt dit document
met voor openbaarmaking in aanmerking (artikel 11, eerste lid Woh).

Daarnaast vcrzetten enkele door artikel 10 Wob heschermde belangen zich
tegen openbaarmaking van bet begeleidingsformulier. Ten eerste zijrl in dit
document narnen en telefoonnummers van ambtenaren opgenomen, welke
eveneens, waarbij wij verwijzen naar hetgeen te dien aanzien door ons is
opgemerkt ten aanzien van het Versiag Aankoopoverleg / WRSA
d.d. 8 februari 2012, niet voor openbaarrnaking in aanmerking komen. Ten
tweede geldt ook voor dit document dat de openhaarmaking daarvan leidt tot
onevenredige benadeling van zowel de provincies, waaronder de provincie
Noord-Brahant, als de TBO’s. Ook op dit punt verwijzen wij ter toelichting
naar onze opmerkingen hij bet onderdeel van dit besluit dat ziet op het Versiag
Aankoopoverleg / WRSAd.d. 8 fehruari 2012.

Begeleidingsformulier Verzamellijststuk d.d. 7 december 2011
\‘Vij besluiten dit document —met als opschrift “bestemd voor intern beraad”—
niet openhaar te maken. Het gaat bij dit document, net als hij het hierboven
besproken hegeleidingsformulier van 19 december 2011 meer in bet bijzonder
om een document waarin een voorstel wordt gedaan om beroep in te stellen,
inclusiefde daaraan ten grondsiag liggende argumenten en de daarbij
behorende risico’s. Wij leggen aan dit besluit dezelfde redenen ten grondsiag als
aan onze weigering bet Begeleidingsformulier heleidsoverleg Ecologic en
Handhaving d.d. 19 december 2011 niet openbaar te maken.
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rovincie Noord-Brãbant

1(1 (U(li(htiflL V(r\VijZ(11 Wlj (IIW nok naar helgeen 1(i(!l)OVC(( ten IelnZieI) v;tn Datum
II tStgen()Ctnd (Io((Ifl]Cfl{ naiti’ \‘FCI( IS gehra(ht. 19 uni 2012

Ons kenmerk
P1’( (CCXI )CXI flit (L( I. 20 deeeinber 2011 C2072060/3035557
Vij hesluiten (lit (k)eIInwnt openhaar te maken.

Notitie overleg I3rede AdVieSgrOej) Lande1ik Ochieci d.d. 13 oktobcr 20 11
I ti (IC 13i’ede Advi(Xgt( L.ancIe1ijk Gehied worclt (tour amhtenai’en en
hestuurdcrs van versehillende gesproken over verschillendc
onderwerpen op het terrein van liet laiidelijk gebiecl. In de Adviesgroep wordt
in dat verband, mede aan de hand van daartoe opgcstclde notities,
I )eraa(IsIaagd en gediscussicerd, hctgeen uiteindelijk Ieiclt tot het geven van
aciviezen/punten ler bcsluitvorrning aan de respectieve colleges van
Cedeputeerde Staten. in de Adviesgroep is incidenteel de in uw Wob-vcrzoek
centraal staande beroepszaak aan de orde gesteld.

Dc Notitie strekt ertoc aan de Adviesgroep een aantal punten voor te leggen
waarover bcraadslaagd en geadviseerd kan worden in het overleg van
13 oktober 2011. Het document is clerhalve opgcstclcl 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 [...j om niet aan de TBO’s”. In dit dee! 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 ieder, menen wij dat de persoonlijke Ievenssfeer van de betrokkenen hier
zwaarder dient te wegen dan het belang van openhaarmaking van de namen
(ABRvS 18ju1i2007,AB 2007, 328 enABRvS3fehruari 2010, UN:
BLJ 844).

Bij het kopje ‘advies-/beslispunten’ worden de door de opsteller voorgestelde
beslispunten opgesomd. Het gaat hierhij om persoonlijke beleidsopvattingen,
waarvan wij hebben geconcludeerd dat deze niet openbaar gemaakt zullen
worden. Ms uitgangspunt geldt dat persoonlijke 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 am op amhtelijk niveau vrij van gedacbten te kunnen
wisselen en te adviseren over aangelegenheden betreffende bet landelijk gehied.
Dod 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 bet belang van een vrije gedachtewisseling, aismede het belang van een
vrije advisering, onnodig onder druk komt te staan.
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‘rovincie Noord-Brabant

( )1cr lc ko1c ‘i’\anlciling’ vorlt ilrr ;iiilcrr ten biti’lijkt’ l)CS(h1i)Vi1 Datum
it x’aii (It iiiboiitl ‘itt (l(’ l)escllikking :ni 1c Iiii’ 1es’ ( d)nhiIiissi(’ cii ecit 19 un 2012

i1tiil oittvikkcli gcn (lii’ zitli (liiintfl \/ ()rtlgian(l (‘Ii ( iiF0J) volgcitd lWl)I)Cfl Ons kenmerk
vouttc(.laiit. \Vij li’I)l)Ci i>t’slutcii (tilt (lZ(’ Cit( ikt’ l)cs(ltnjviitg ttpciil>aai t’ C2072060/3035557
iu;ikcn. ()n(k’rnm pa&ina 2 cn l)ovcnaail1ina 3 giat (It’ sicIlcr in op kori
siiiflcngcvat lict standpunt van (It’ provmcies mci I)Cl CkkiiiL tot (It’ (t’spivkken
(lit’ VOi(lcit gcvot’i’cl in bet ktdcm’ vlfl (‘(‘II (‘VCilttICI(’ gcwijzigdc PNB—regeling.
()1cnhaammnakmmig van (lat stamidpuni zoo (IC 1)0fle vm (ItS \7erschillendm’
provincics ()ncvcnrcdig hcnadclcn ‘n zal dau’om iriet toepassilig van hct
bcpaalde in iitIikt’l 10, tweetle lid tanbel (‘0 00(1(1’ g \Ol) nOt ojwiibaam’
u’om’dcn gcmaakt

\‘anml (IC dem’de aunt t 0J) igma 3 wordt bet document, mct uitzondering van
tie gehruiktc kopjes, met openbaar gemaakt.

Dr recienen voor bet niet openbaar maken van bet ovcrge gedeelte van deze
notitie zijn als volgt. Allerccrst hetreft ook dit document ecn document bestemd
voor intern beraad (artikcl 1 aanbef en onder C Wob) dat persoonlijke
bclcidsopvattingcn bcvat (artikel 11, ccrstc lid Wob). Mccr in bet bijzonder
wordi in bet vervoig (middenstuk van pagina 3) van dC notitie cen
oordeel/duiding gegeven van de beschikking van de Europese Commissie.
\‘ervolgens worcien door de opstellcr onder bet kopje ‘Procedure voorstel’ een
aantal advies- en beslispunten aan de Adviesgroep voorgelegd. Deze punten
worden steeds voorzien van een aantal argurnenten. In de kern genomen
hebben de voorgestelde punten en argurnenten hetrekking 01) een mogelijk door
de provincies te volgen (juridische) strategic met betrekking tot de klacht van
VGG en de beschikking van dc Europese Commissie. Het gaat hierbij ten
eerste om persoonlijke beleidsopvattingen, waarvan wij bebben besloten deze
niet openbaar te maken om de redenen zoals hiervoor reeds toegelicht met
betrekking tot de opsomming van de advies- en heslispunten. Bovendien raken
de in de notitie voorgestelde punten recbtstreeks de (proces)positie van de
provincie Noord-Brabant en de andere provincies. Wij zijn, op dezelfde
gronden zoals door ons uiteen gezet ten aanzien van bet Versiag
Aankoopoverleg/WRSA d.d. 8 februari 20 1 2, van oordeel dat openbaar
making zou leiden tot een onevenredige henadeling van de belangen van de
provincie Noord-Brabant, 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 aantal mededelingen van organisatorische/feitelijke aard, niet openbaar
gemaakt.

Het document hevat ceo tot ambtenaren/provincies te herleiden versiag van de
bijeenkomst van bet BALG van 13 oktober 2011. Gelet op hetgeen hiervoor is
opgemerkt met betrekking tot bet BALG, heeft te gelden dat bet betreffende
document is opgesteld ten hehoeve van intern beraad.
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rovinde Noord-Brabant

Dolum
I Ii (loc1It1HI he\’at. nl(1 iiitzondcrin \u1 (Ic ojcnh;iar cn1Hktc lcIcn, 1c 19 un 2012
\v((rslag v(n (Ic gcv( )(t’(1( (115(055W. 1 )i I)ctrcft tot amhtcnarcn dan wel Ons kenmerk
l)(0\n(icS Ic IW1IduI(1I Stmdp11nI(’I1 en VIS1CS. dc (la1lraan ten gron(IslHg gcIc2,d( C2072060/3035557
argulIofltcfl (0 icV(’fl tocliebtingen, alsrnccle de ge Iichtewissc1ingcn
diuirovcr. I)uarn Ice raikt lict (lO(UIfl(’flt aan de kern van (Ic o\Jericgfunctie van
(Ic IAI ( . 11(1 nicI ()penl)aar gcmauktc dccl van Net vcrslag betreft, gclet op Net
vOOIgaall(I(, pc’soonlijkc belcidsopvatingcn Wij hcbben, mede gelet op dc
besprokcn thcniatick, besloten deze pcrsoonlijke beleidsopvattingen niet
01 )efll )aar te mkcn

‘1 jdcns dr hijcenkomst is ten ccrste gesproken over de strategic van dc
provincies met 1 )ctrekking tot (Ic onderhandelingen met Net Rijk over de
hcrijking van de El-IS. Bovendien s (aan de hand van de hiervoor genoernde
notitie) van gedachten gewisseld over de (proces)positie van de provincies met
bctrekking tot de beschikking van de Europese Commissie (inclusiefde
gesprekken/gcdachtevorming over een nieuwe PNB-regeling).
Openhaarrnaking zoo daarmee leiden tot een onevenredige benadeling van
zowel de proces- als onderhandelingspositie van de provincie Noord-Brabant en
de andere provincies. Wij besluiten het betreffende gedeelte van Net document
daarom eveneens met toepassing van het hepaalde in artikel 10, tweede lid,
aanhef en onder g van de Wob niet openbaar te maken.

Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gehied d.d. 9 november 2011
Het betreft hier —om de redenen die uiteen zijn gezet met betrekking tot de
notitie ten behoeve van Net overleg van 13 oktober 2011— een document dat is
opgesteld ten hehoeve van intern beraad. In het document wordt door de
opsteller een nadere toelichting/argumentatie gegeven met betrekking tot de
beslispunten zoals geformuleerd in de hiervoor reeds heoordeelde notitie ten
hehoeve van Net overleg van 13 oktober 2011. Het betreft 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
hesproken in de notitie ten hehoeve van Net 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 om het betreffende gedeelte van de notitie
ten behoeve van het overleg van 9 november 2011 niet openbaar te maken
omdat dit zal leiden tot een onevenredige benadeling van de proces- en
onderhandelingspositie van de provincie Noord-Brabant en de andere
provincies.
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Noard-Brabant

Dcium
i\gcndi x’ru Ierini. BAI X d.d. 9 no\;(mla’r 2011 19 uni 2012
\‘Vij l)(’SlllilCfl (lii (IO(ilillCiit gC(IC(lt(’Iijk oJai1l)aiii te niakeii. 11(1 (InetinIcilt Ons kenmerk
I)t’\7i11 (fl ()vCiY.iibl vm te I)CSj)iCkifl ()ii(leiWCi})(1i (‘N (I )()i’LiUiiiS (eN C2072060/3035557
zikelijke hCsClIii1viiI vaii dc aim (IC orde 1< stelleii l)eSliS1)iItC/HdViCspUfltCil.
In Zoveiiv l)estaat CF ‘ciii l)eIeIseI 1C2,eii ()peiiI)ilarnulkini.. len aanzicii van bet
oder’vveI’1)‘SNI -verdcling’ kosten (wuar (.)\“erigens uw v(’rzuek gecil betrekkiiig
op heck) houdt (IC omschnjving van ie beslispuntcn evenwvl ecn (‘OnCiCCI

voorstel in ointrent (le tc flCnlCfl stappcn/te voei’en strategic. Het gaat om ccii

(lociliflent hcstcmd vooi’ intern lji’raad, (lilt iii zoverre persoonlijke heleids—
opvattingen bevat (artikel 11, eerste lid Wob). \olledigl nlshalve vermelden wij
met hctrekking tot bet niet opcinbaai’ te maken gedeelte van bet document geen
toepassing te geven aan (IC ONS Oj) grond van bet tweede lid van artikel 1 1 \‘Voh
toekomende bevoegdbeid (vgl. recbtbank Amsterdam 12 oktober 2011, IJN
13R2322; ABRvS 20 juni 2011, UN BR2322, r.o. 2.6.3), daarwii bet in dit
geval niet in bet belang van een goede en demorratisehe hcstuursvoering acbten
bet resterende grdcelte van de beleidsbrief ]fl flict tot pel’sOileil te berleiden
vorm openhaar te maken. Wij achten bet onwenselijk dat de opvattingen van
ambtenaren in bet publicke debat cen zellstandige rol gaan spelen (vgl.
rechthank Haarlem 1 mci 201 2, IJN BW43 76). Hct is bovendien van belang
dat arnbtenaren in vrijheid kunnen adviseren, zonder dat zij bevreesd boeven te

zijn dat zij —of degenen die zij adviseren— later met hun opvattingen gecon
fronteerd 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 hehoeve
van het BALG van 1 3 oktoher 2011.

Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 9 november 2011
Het document wordt, met uitzondering van de kopjes en een aantal
feitelijke/zakelijke mededelingen, niet openhaar gemaakt.

Het betreft hier —zoals reeds is toegelicht met betrekking tot het versiag van bet
overleg van 13 oktoher 2011— een document dat is opgesteld ten behoeve van
intern heraad. Het grootste dccl van het document hevat de weersiag van de
gedachtewisseling, inclusiefde in dat verband gebezigde argumenten, tussen
ambtenaren over de in de kopjes genoemde onderwerpen. Het document bevat
derhalve in zoverre persoonlijke beleidsopvattingen. Over de meerderheid van
de hesproken onderwerpen (zie wederom de kopjes) wordt door de provincies
geprocedeerd en/of vindt bestuurlijk overleg plaats. De gedachtewisseling heeft
meer in het bijzonder betrekking gehad op de door de provincies in te nemen
standpuntcn in deze procedures c.q. bij deze onderhandelingen. Wij besluiten
de persoonlijke heleidsopvattingen niet openbaar te maken.
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‘rovinde Noord-Brabant

I0V1l1(fl 10511111 Wij, gIld 01) (11 illl)&i11(l vim lid 1)eSpIOkdfld, om dc D&um
l)cll(l1I(l( ill1ornlltic ilidt o})crllxIlIr Ic Iflllkcfl ()IlOllIt nit Zoo 1(i(ldfl tot (dfl 19 juni 2012
ocviiiicili.e 1a1)il(ldluIg van (IC 1)l0VIn(l( N00ld—llluI)aflI CO (IC ((venige in bet Ons kenmerk
ovelleg latrokkcii J)I0VIll(i(5. \ooi den lIil(ldr( Iflotive ing Zij 1a)vdlclidn C2072060/3035557
V(rWcZ(fl nain lulgeen wi owl lxtrekking tot het versiag van 1 3 oktobcr 2011
ml )I )dI I ( )pgcnurlc(

\oor InS l)dSlUil urn (Ic I lumen van (Ic anihtenaren nuct openbaar te maken en
onze hcslissing 0111 geen tocpassing te geven aan onzc bcvocgdheid cx
artikel 1 1, twccdc 11(1. WOl) vcrwljzen Wij dVeflddflS naar hetgceii wij hiervoor

(llcnaallgaallde reeds hc’bbcn opgemerkr.

Agenda Vakbcraad Grond 1 P0 d.d. 15 september 2011
Her Vakberaad (;rond hooch een overleg in van verschillencle ambtenaren van
verschillcnde provifleicS over aangclegcnheden met betrekking tot grondzaken.
1-liervoor wordt van gedachien gewisselci, vincit afstemming plaats en worden
adviezen aan de colleges van Gedeputeerde Staten voorbereid. Ineidenteel is
daarbij gesproken over dc beroepszaak, die aanleiding heeft gevormd voor uw
Wob-verzoek.

Dc Agenda houdt een overzicht in van de te bespreken onderwerpen en vorrnt
daarmee een document bestemd ten behoeve van intern beraad.

\Vij besluiten dit document gedeeltelijk openbaar te maken. Wij maken daarbij
ten eerste ceo uitzondering met hetrekking tot de hierin voorkornende narnen
van ambtenaren, waarvoor geldt dat bet belang van openhaarmaking daarvan
in dit geval niet prevaleert boven het belang van de eerhiediging van de
persoonlijke levenssfeer van de betrokken ambtenaren (artikel 10, tweede lid,
onder e Wob). Bovendien maken wij niet openbaar hetgeen onder bet kopje
‘Financieel’ staat, aangezien daarin met concrete bedragen en percentages
inzicht wordt geboden in de financièle positie van de betrokken provincies met
berrekking tot de zogenoemde ‘PNB-leenfaciliteit’. Openbaarmaking zou de
(financiële) positie van de provincies ten opzichte van het Rijk onevenredig
henadelen. Wij weigeren openbaarmaking dan ook op grond van het bepaalde
in artikel 10, tweede lid aanhefonder ben gWob. Bovendien houdt hetgeen
onder dit kopje is opgemerkt persoonlijke beleidsopvattingen in die wij niet
openbaar maken.

(Concept)Verslag Vakberaad Grond d.d. 15 september 2011
Het versiag heeft —om de redenen zoals uiteengezet ten aanzien van de agenda
van 15 september 201 1— te gelden als een document ten behoeve van intern
beraad.

Wij besluiten dit document, met uitzondering van (bet grootste deel van) de
kopjes en een aantal feitelijke en zakelijke mededelingen, met openbaar te
maken.
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4ovncie Noord-Brabant

111(1(05 11(1\7akl)(’IlUl iS 01(1 wisseliiig vail ll(g(lnuntei( vail e(l;lclO(fl Datum
i(’wisS(ld over (l( in (IC kjjc gefloCmd(’ oialei’weipeii. Ir is (l(’l’haIVC s)rakC 19 un 2012
van perS000hljk(’ I)(’l(’idSOpv.11ting(’il. Flet gaat hicrl)Jj ()fl ()fl(ICi\VCrpCfl t(’i Ons kennierk
Olfly,i(’n \\‘ arvin dc piovilI(’ics 10 (‘CO1)ro(’(’(ll(rc Zljfl I)(’lmkk(’fl r(sp(’(’li(’v(’IIJL C2072060/3035557

ten aanzicn waarvafl (IC provinies (bestu lijk) overleg vocren. kl bel )l)Cn
hesloeii vo()rfloCindC peI’s()oflhljke hclcidsopvattiiigen niet opcnhaar te m;iken.
i\ls ilgangspunl geldi (lilt 1 ‘500 lijkc lvl(’i(Isopvaitlllg(iI 1101 opcnl)aal
g(maakt hoeven te \‘wdCn. I)it kicint iaiu’ 005 oordccl t(inc r 1)1) (l0c1IflWni(’il

hctrcflcndc bet Vakhciaad, aangczien dod en strckking van bet Vakbcraad cr
joist in is gilegen om Oj) ambtclijk niveau vrij van gc I;wlitcii IC kunncn wissIcn
en te adviscrcn over aangclegcnheden hetl’cflen(IC bet lafl(lClijk gebied. l)oel en
strekking van cut overleg brengen met zicb dat hetgccn hinnen (lat ovcricg naar
voren iS gehracbt in hcginsel filet openbaar wordt gcrnaakt omdat andcrs bet
belang van ren vrije gedac:btewisseling, aismede bet belang van cen vrije
advisering, onnodig onder drok kornt te staan. Gelet op de besproken
onclcrwcrpen en het lèit dat de provincies daarover hestuurlijk overleg voeren
en/of’ in een procedure zijn bctrokken, besluiten Wlj hovendien (lat
openhaarmaking tot een onevenredige benadeling van de (proces- en
onderbandelings)positie van de prohincie Noord—Bral )ant en (Ic ovcrige
provindies leidt. Openbaarmaking wordt dcrhalve evencens geweigcrd op
grond van bet bepaalde in artikel 10, tweccle lid aanhcf en onder g van de Wob.
\7oor 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 aanhefen onder b van de Wob.

Bovendien verzet bet helang van de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van de in bet document genoemde namen van anibtenaren
(artikel 10, tweede lid, onder e) zich tegen openbaarmaking van deze namen.

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

Wij besluiten dit document openbaar te maken, voor zover daarhij een
zakelijke/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 hijzonder gaat het om de passages waarin
concrete voorstellen worden gedaan over te nemen stappen in het kader van de
klacht/beroepsprocedure respectievelijk het overleg met het Rijk over een
gewijzigde PNB-regeling. Het gaat hier om persoonlijke beleidsopvattingen, die
door ons niet openhaar worden gemaakt. Bovendien zou openbaarmaking
leiden tot een onevenredige benadeling van de positie van de provincie
Noord-Brahant en de overige provincies in voornoemde procedures en
voornoemd overleg.
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revincie Noord-Brabant

l)erllalve WOl(IeIl (IC l)etIeI1(n(Ie j)assilges (\‘ell((ilS g(\v(’ig(i(I gruii(I \‘Iil lot Datum
1l1e in arlik(l 10, IVe((le 11(1, aiiiihiH’n under g van dc Wob. 19 juni 2012

Ons kenmerk
1—lelgeen in ]le (I )(llil(eilt IS ()j)C(I1OIl)e(l iii l11(.II11IIflh11Ci 4, wonlt nietu1)enl)Iar C2072060/3035557
geniaiikt aililgeziell (lit g,ait OVe (IC zugenaamde PNB—Ieenfaeilitei. Hiervoor is

in bet kader Vail (IC age inla Vail bet vikheraad van 15 septelllbei 2011 reeds
opgennrkt Wll1’Oil( inlolillatie (lienaanganl(le iiooi orIs niet oj)enbaai woi(lt
geiiiaakt. I)aar zij naar v(’iVezefl.

i\gcnda\7akberaol (rond 1 P() d.d. 5 ajril 201 2
Wij hesluiten (lit (Ioeuineflt (lee is openbaar te rnaken \7a11 openbaarrnaking
warden ten eerste uitgeslolen (IC narnen VIIfl C0flCfl (lie in bet document zijn
opgenomen (artikcl 1 0, tweede lid, onder e Wa]>).
Bepaalde drien van cle kopjes eq. tekst bij agendapnnten 6 en 7 worden niet
openbaar gernaakt orndat (laaruit wetenswaardigheden knnnen worden afgeleid
over de opvattmg/strategie van (IC provinc-ies met betrekking tot deze
onderwerpen, waarover bovendien Iopendc procedures aanhangig zijn en/of
bestuurlijk overleg wordt gevoerd. Op grond van het bepaalde in artikel 10,
twecde lid, aanhef en onder g vim de Wob, wordt deze infirmatic geweigerd.
Agendapunt 9 heeft betrekking op de PNB-lcenfaciliteit en wordt om de
redenen zoals uiteengczet met betrekking tot de agenda van bet vakberaad van
1 5 september 2011 niet openbaar gernaakt.

Memo AKD aan IPO d.d. 26 september 2011
Wij besluiten dit document —met als opschrift “strikt vertrouwelijk—
correspondentie advocaat/cliènt” — voor het grootste deel niet openbaar te
maken. Wel worden door ons de inleiding van het advies (randnummers I tot
en met 3) en een aantal tussenkopjes openhaar gemaakt.

In het advies wordt —blijkens de inleiding daarvan— ingegaan op de vraag wat
de gevolgen voor de provincies zijn van de heschikking van de Europese
Commissie. Daarbij gaat bet meer specifiek in op de gevolgen voor in het
verleden verleende en in de toekomst te verlenen subsidies. Tot slot wordt
ingegaan op de vraag of beroep ingesteld zou moeten warden. In bet advies
wordt een heargumenteerd oordeel gegeven over voornoemde beschikking en
de kansen om daartegen met succes beroep in te stellen. Bovendien worden de
mogelijke gevolgen van de commissieheschikking voor subsidieverlening in
kaart gebracht en worden dienaangaande voorstellen gedaan.

Het gaat om een document hestemd voor intern beraad (artikel 1 aanhef en
onder c Wob) dat persoonlijke heleidsopvattingen hevat. Volledigheidshalve
vermelden wij dat ook indien externe personen bij bet interne beraad worden
hetrokken, er sprake kan zijn van intern beraad (‘gl. ABRvS 8juli 2009, UN
BJ1890).
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‘rovincIe NoordBrcibaflt

\Ittr acilick kt>iiwn siukkcn die Lien O}) bet contact lttssefl prsoilcn w(rkzaim Datum
h1 (IC overheid (11 (Ivcalcit hid voor opcnl)aarmaking in aannicrking (vgl. 19 un 2012
ABRvS 8imi 201 1, AB 2011, 315; ABRvS 21 scptcniier 2011, AB 2011, 314; Ons kenmerk
ABRv 18 augustus 20 I 0, AB 2010, 289). 1)it du(uhiuiit betich ceu a(lvws vim C2072060/3035557
cell advucaat. l)crgclijke adviczcn boeven volgens vaste recbtspraak nict
upcithiar gcinaakt Ic wotdcii (‘gl. ABRvS 8 juni 20 11, AB 2011, 345; ABRv
21 september 2011, AB 201 1, 341; ABRvS 18 augustus 2010, AB 2010, 289).
1)aarn;uist schaadi opcnbaarmaking dc proceSpoSitic van (le prOVincie

Noord—Brabant, aismede de procespositie van de ovcrigc iov tc s en de THO’s.

Openi )aarmaking leicit in dit geval tot onevenrechge henacleling van zowel de
provincieS als ne i’13O’s en client derhalve achterwege te blijven (artikel 1 0,
tweede lid under g Wob). Daarhij berhalen wij dat bet aclvies betrekking heeft
op een nog lopenclc beroepsprocedure bij het Cerecht van Lerste Aanleg.
\/oorts zou openbaarmaking van bet document leiden tot een benadeling van
de positie van de provincies met bctrekking tot de geclacbte- en beleidsvorrning
over de mogelijkc gevolgen van de beschikking (indien cleze onherroepelijk
wordt) voor subsiclicverlening.

Memo AKD aan IPO d.d. 6 oktober 2011
Wij besluiten dit document —met als opschrift “vertrouweiijk”— 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 beroeps
procedure. Het document hiedt daarmee inzicht in de informatie die door dc

advocaat in dat verband van belang wordt geacbt en raakt daarmee rechtstreeks
de proccsjDositie van de provincie Noord-Brabant en de andere provincies in de
lopende beroepsprocedure. Ter toelichting verwijzen wij voorts naar hetgeen
hierhoven is weergegeven ten aanzien van het Memo van AKD aan IPO
d.d. 26 september 2011.

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

Concept Procesbesluit
Wij besluiten dit document openhaar te maken.
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‘rovincie Noord-Brabant

Datum
1—naillnri(l1l j\I\I) aan IP() djl. I 0 okioher 2011 19 jun 2012
\‘\1ij i)(Sliiil(’l1 (lit (lo((ifl1(ilt fli(t oJ)(iI)iin (e 11ak(’fl, i1(1 iiItZOfl(.l(’i1n8\7Hii dc Ons kennierk
(lii1ifl ver’’alte 1itrlijkt/l hrijveiule (lel(iI. I)ii (1(HIiiIO’iIt I)(ii(ll (‘Cii C— C2072060/3035557
niailhcrielit vaii ((11 a(koca1t ;lIn (hells (‘11(111. Net hetrelt (IerhHlve (‘(9j

(letlIllelIt l)eSleflld voor Iiil(lfl bnraad (utikel 1 aaiillelen ontler c Woli) (kit
pers)9kebclei(ls pvaltingen lwvat (fl lint VOOl ()pei1l)lariUakiflg in
;ianmcrkirig konit (vgl .ABRS 8 juni 2011, AB 2011, 315; ABRvS 21
september 2011, AB 2011, 344; ABRvS 18 augustus 2010, AB 2010, 289).
1 )aarnaast schaidt penhaariiutki ng (ii )r( )eespositie van dc provi1cie
\oord—Brabuil, alsmecle (Ic pl’oceSpOSitie van cle overige provincicS.
Opcnbaarmaking leidt in dit geval tot onevc’nredigc l)enadeling van de
1i10Vi11fl Cfl client clerbalve achterwcge te hlijven (artikel 1 0, tweede lid under
g ‘vVob).

E-mailbcricht AKD aan IPO d.d. 11 oktober 2011
Ook dit document bctreft een e—n]ailbcricht van cen advocaat aan (liens client.
Desalnietternin besluiten wij dit document openbaar te maken, daar dit loutcr
feitelijke informatie hevat.
Zuiks met uitzondering van de namen van de ambtenaren in (lit bericht, daar
openbaarmaking daarvan in dit geval niet opwecgt tegen de bcscherming van
de persoonlijke levenssfeer van betrokkcnen (artikel 1 0, tweede lid, onder e
Wob).

E-mailbericht IPO aan 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 hetreft
correspondentie tussen een advocaat en diens client. Dergelijke correspondentie
komt niet voor openbaarmaking in aanmerking, daar het gaat orn documenten
hestemd voor intern heraad (artikel 1 aanhef en orider c Wob) die persoonlijke
beleidsopvattingen hevatten (artikel 11, eerste lid, \Voh). Bovendien raakt
openbaarmaking de positie van de provincies in bet kader van de lopende
procedure bij het Gerecht van Eerste Aanleg tegen de betreffende bescbikking.
Derhalve wordt bet hetreffende document ook geweigerd op grond van bet
bepaalde in artikel 10, tweede lid aanhef en onder gvan de Wob.

E-mailbericht IPO aan 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 openhaarmaking in aanmerking, daar bet gaat om documenten
bestemd voor intern heraad (artikel 1 aanhef en onder c Wob) die persoonlijke
beleidsopvattingen bevatten (artikel 11, eerste lid, Wob).
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I ‘ii 11(1 iaaki i )(‘11l)1 iakiiig (IC j)OSitiV V11 (IC Ia’()VllH’iCS il_I at ku ci van Dal’u,n
(IC I IutuI 1)Io((dII!C 1)11 hci ( jCl’CU ht van lcrste Aanlt’g legen de Iaicl1’ndc 19 juni 2012
bcschikking. I )crlialvc woi’ It hct I at i’eflcndc (l()UunUnt ook gewcigci’d oj) gron(l Ons Icenmerk
Van bet I)(IuuIl(I( in ailikel 10, tweed lid aanhclcii under g van (It’ Wob. C2072060/3035557

\7erzockschrill iBOs tot nietigveuldaring vmi bet besluit van (C Luropese
( ommissic met kciinwrk C (201 1) 4945 (IcE
\V1 besluiten (lit tlut’iiincnt flict optnhaar te maken. l)it betreft ecu proeesstuk
in r’cn flog IOj)(n(lc p1’ocCdLIrC. I)crgclijkc stukken hoeven niet openbaar
gcmaakt tc woi’clen (vgl. AIIRvS 24 november 2004, UN AR6306).
Opcnbaarmaking van onderhavig document schaadt in dit geval de

van dc i’B( )‘s, alsmedc tIe procespostie van de provinc’ies, welke
ecn soortgellj k vcrzockschrilt he] )hen ingedicnd. Openbaarmakmg lcidt tot
uneven i’edige benadeling van dc ‘1130’s en de provincies en blijft derhalve
achtcrwcgc (artikel 1 0, tweede lid, ondcr g Wob).

‘Verzoekschrift provincies tot nietiierklaring van bet besluit van de Europese
Commissie met kenmerk C (201 U 4945 def.
\‘Vi hesluiten ten slotte ook dit document niet openbaar te maken. Ook dit
document 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 de procespositie van de
provincies, aismede de procespositie van de TBO’s, welke een soortgelijk
verzoekschrift hebben ingediend. Openbaarmaking leidt tot onevenredige
benadeling van de provincies en de TBO’s en blijft derhalve achterwege
(artikel 10, tweede lid, onder g Wob).

Overige documenten
Voorts bebben wij onderstaande e-mailherichten beoordeeld. Het betreft
enerzijds e-mailberichten inhoudende correspondentie tussen de provincie(s) en
baar advocaat. Anderzijds betreft bet e-mailbericbten tussen ambtenaren
aangaande advisering over dejuridische positie van de provincie, de te voeren
(proces)strategie, concepten voor brieven en concepten van bet beroepschrift bij
bet Gerecht van Eerste Aanleg. Het betreft bier documenten opgesteld ten
behoeve van intern heraad die persoonlijke heleidsopvattingen bevatten. Wij
besluiten deze documenten reeds om die reden niet openbaar te maken. Voorts
zou openhaarrnaking van de documenten leiden tot onevenredige benadeling
van de (proces)positie van de provincie en de TBO’s. \Joor een nadere
toelichting zij verwezen naar hetgeen hiervoor is opgemerkt met betrekking tot
dat aspect. Wij hebben de hetreffende documenten integraal beoordeeld. Voor
zover de documenten feitelijke/heschrijvende onderdelen bevatten hebben wij,
mits deze onderdelen niet onverbrekelijk samenhangen met de daarin vervatte
persoonlijke heleidsopvattingen of anderszins afbreuk doen aan de procespositie
van de provincies, besloten die delen openbaar te maken.
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• L—m;flhl)tn(l1l(n (1(1. 20, 22 n 23 september 201 1 Datum
• I—maillarjehten (i.d. 14 floV(lflher 2011 19 juni 2012
• —ii ill riehteii d.(l. 29 i vember 201 1 Ons kenmerk
• 1.—mailbetiehi (l.(l. 21 (Ie(eiul)(r 2011 C2072060/3035557
• E—maill wi’ieht d.d. 2 maarl 201 2
• 1.—iiia illwriehten Li. 7 ()ktOl)er 20 1 1
• E—maill )en(ht d.d. 28 september 20 11
• E—maill)erbht d.d. 5 januan 20 1 2

I (fl slotte Ii el)hen Wij On dersi a Ifl( Ic i—ni al lbcncbten bc a rdeel d \‘oor ileze e—
mailberichten gcldt (lat wIJ besluiten deze openbaar te maken, zuiks met
uitzonclering van (IC bh-rin voorkomencle namen en telcloonnurnmers van
ambtenaren met een beroep op bet belang van de ecrI)iediging van de
prrsoonlijke levenssleer (artikel 10, tweede lid, onder e Wob). Wij bcsluitcn
hjerrnee conForm vaste jurispruclentie, die bepaalt dat waar hel gaat om bet
berocpsbalve functioneren van amhtenarcn, weliswaar sleebts in beperkte mate
een beroep kan worden gedaan 0 bet behmg van cerhiediging van bun
persoonlijke Ievenssfeer, rnaar dat dit anders ligt indien bet cle openhaarmaking
van narnen van ambtcnaren betrcft. Namen zijn persoonsgcgcvcns en derhalve
verzet bet helang van eerbiediging van di persoonlijke Ievenssfeer zich tegcn bet
openbaar maken daarvan.

Wij wegen mee dat het bier niet gaat om bet opgeven van een naam aan cen
individuele burger, die met een amhtenaar in contact treedt, rnaar om
openhaarmaking aan een ieder in de zin van de Wob (vgl. ABRvS l8juli 2007,
AB 2007, 328; ABRvS 3 februari 2010, UN BL1844; en ABRvS 4juni 2008,
AB 2008, 232). Ook overige contactgegevens, als telefoonnummers, mogen
volgens dezejurisprudentie worden geweigerd.

• 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.

Geputeerde Staten van Noord-Brabant,

Vodrzitter, , Secrearis,
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________

Datum
1. Pt’()((Sl)(XiiHI (1(1. 20 IecenllH’r 2011. 19 juni 2012
2. Notitic ()vciIcg B1((I( Adiiesgioep Lindclijk ( hied d.d. 13 Ons kenmerk

kiolar 2011 VooF zover m (lit hesimi is hepiiihl de iithond C2072060/3035557
(laarvan ()j)(I1l )iiiIr Ic niakefl.

3. BespiekintsversIag vergadering BALC (l.d. 13 okiohei 2011 voor
lOVEr in (lii h(Sl(ii1 is b(1)iiiil(l (IC inIiOU(l (laarVan openhaur IC

miiken.

4. Notit Ic overlcg Biede Adviesgroep Landclijk Gebied
d.d. 9 novcinh(r 2011 voor zover in (Ii besluit bcpaald is dc
inhoud daarvan openbaar te inaken.

5. Agenda vergadering Bi\1 G d.d. 9 november 2011 voor zover in dit
besliiit is hej)aald ne inhoud daarvan openhaar Ic maken.

6. Besprckingsx’erslag vcrgadcring Bi\LG d.d. 9 november 2011 voor
zover in dii hesluil is bepaald de inhoud daarvan openhaar te
maken.

7. Agenda \/akberaad Grond 1PO d.d. 15 september 2011 voor zover
in dii besluit is bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.

8. (Concept)Verslag Vakberaad Crond d.d. 15 september 2011 voor
zover in dit besluit is bepaa]d de inhoud daarvan openbaar te
ma ken.

9. Agenda Vakberaad Grond IPO d.cl. 27 oktober 2011 voor zover in
dit besluit is bepaald de inlioud daarvan openhaar te maken.

10. Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 5 april 2012 voor zover in dit
besluit is bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.

11. Memo AKD aan IPO d.d. 26 september 2011 voor zover in dit
besluit is bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.

1 2. Memo AKD aan IPO d.d. 6 oktober 2011 voor zover in dit besluit
is bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.

13. Memo AKD aan IPO en de 12 Provincies d.d. 16 maart 2012
voor zover in dit besluit is hepaald de inhoud daarvan openbaar te
maken.

14. Concept Procesbesluit.
15. E-mailbericht AKD aan IPO d.d. 10 oktober 2011 voor zover in

dit besluit is hepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.
16. E-mailhericht AKD aan IPO d.d. 11 oktober 2011 voor zover in

dit besluit is bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.
1 7. E-mailbericht IPO aan AKD d.d. 10 oktober 2011 voor zover in

dit besluit is bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.
18. E-mailbericht IPO aan AKD d.d. 4 oktober 2011 voor zover in dit

hesluit is bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.
19. E-mailberichten d.d. 20, 22 en 23 september 2011 voor zover in

dit besluit is bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.
20. E-mailberichten d.d. 14 november 2011 voor zover in dit hesluit is

bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.
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2 I. 1—noiilheiiehtcn (1(1. 29 noven1mj 201 1 voor zover in (lit hesluji is Datum

lwp;iill de inhoud (liulrviin penlziar le iniiken. 19 juni 2012
22. E—niulberi(ht d.d. 21 (Iceenther 201 1 vmi’ zovet’ in (lii lmsluit is Ons kenmerk

hepiuihl (l( ifllI()IUI (hli(I’Vj(fl ()p(1(hOIr Ic m;ikeii. C2072060/3035557
23 L—mailherwht d.d. 2 maiirt 20 1 2 your i.over in cut hesluit is lwpiakl

dc inhou(1 (laarvan opciihai’ te makcn.
24. L—imulherichten d.d. 7 oktol )er 20 11 ‘oor zover in clt hesluit is

hepia1d dc inhoud daarvan opcnbaar te makcn.
25. E—mailhcrieht d.d. 28 september 2011 your zover in cut besluit is

hcpaald de mhoud (laarvan opcnbaar Ic makcn.
26. E—mailbcricht d.d. 5januari 2012 voor zover in cut besluit is

licpaalcl de inboud daarvan openbaar Ic maken.
27. E—niailbcrichtcn d.d. 20 septeniber 2011 your zover in dit besluit is

bcpaald de inhoud claarvan openbaar te maken.
28. E-mailberichten d.d. 12 oktober en 23 november 2011 your zover

in dit hesluit is bepaald de inhouci daarvan openbaar Ic maken.

-Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekencirnaking van
dit besluit worden ingediend hij:
Het college van Gedcputecrde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de boor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC s-Hertogenhosch
Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord
‘hezwaarschrift” te vermelden.

Voor nicer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij
u naar www.brahant.nl/rechtsmiddelen.
Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is hereikbaar op
telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand hesluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van
een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij:
\/oorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Hertogenhosch,
sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite bet nemen van een tijclelijke maatregel,
hijvoorbeeld bet schorsen van bet besluit gedurende de tijd die nodig is om de
hezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n
voorlopige voorzienrng te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.
Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
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