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PRO FORMA BEZWAARSCIIRIFT
inzake bet besluit van uw College van 28 juni 2012 op bet verzock om informatie op basis
van do Wet openbaarhcid van bestuur van do VGG van 11 april 2012
Let op: nog goon nadere tcrmijn stellen voor bet aanvullen van de gronden!

Geacht College,
Hicrbij maak 1k als advocaat en gemacbtigde tijdig bezwaar namens:
De Vereniging Gefljkberech/iging Grondbezitters, stat u/air geves/igd Ic Hoenderloo awi de Apel
doornseweg 250
(hierna te noemen: ‘dc VGG”).
Dit bezwaarschrift is gericht tegen uw besluit d.d. 28juni 2012 met kenmerk 5807 1/58062. Hot be
sluit 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 (bijlage 1).
De 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 cnn geresulteerd dat de besluiten van de provincies
op het verzoek orn informatie van do VGG grotendeels gelijk zijn.
Tot behoud van rechten is het voor de VGG noodzakelijk om tegen alle besluiten van de provincies
bezwaar to maken. Nu alle besluiten vergelijkbaar zijn en daarmee dus ook de bezwaren van
de
VGG tegen deze besluiten vergelijkbaar zullen zijn lijkt het voor alle betrokken partijen echter
—

—

Do praktijk wordt govoerd door Stibbo N V. (ingeschreven in het Handeisrogistor van do Kamer van
Koophandel onder nummor 34198700). Do algemone voorwaar
don van Stibbe NV. zijn van toepassing on bovatten eon aansprakolijkhoidsboperking. De algomerlo
voorwaarden zijn gedoponeerd bij de rochtbank to Amsterdam
en worden op verzook kostooos vorstrokt Zij zijn tovens te vindon op www.stibbe.com.
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en onpraktisch om alle bezwaarproccdnres die hiervan bet gevoig zullen zijn, (uitgcbreid)
inhoudelik te behandelen. 1k bad hierover op 27 juli 2012 telefonisch Contact met uw advocaat, mr.
Van Nuland van AKI) Acivocaten. Mr. Van Nuland verteicle mij met dc provincies, waaronder uw
provincie, te mocten overleggen over wat cen praktische oplossing zou kunnen zjn, maar dat dit in
verband met de vakantieperiode mogelijk enige weken in bcslag zou kunnen nemen. Geld daarop
heell mr. Van Nuland mij gevraagd om uw prov cie bij dezen te vragen om pggeen nadere ter—
jjtesIelIen voor bet aanvullen van dc_gronden en eerst de uitkomst van bet overleg af Ic wach—
ten. [)aaruit zal namelijk moeten blijken of bet nog noodzakelijk is de gronden van dit bezwaar aan
Ic vullen (ol’ daarmee voorlopig te wachten), en zo ja, binnen welke term ijn.
onnodig

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

Bos

Bij lage
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Betreft: Wob-verzoek d.d. 11 april 2012

Verzenddatum

iliN!

Geachte heer Bos,
In reactie op uw verzoek d.d. 11 april 201 2 en in vervoig op ons
ver
daagbericht d.d. 24 april 2012, berichten wij u als volgt.
Bij brief van 11 april 2012 heeft u namens de Vereniging Gelijk
berech
ting Grondbezitters (VGG) cen aantal vragen gesteld, alsmede verzoc
ht
om openbaarmaking van een aantai documenten.

Ken me rk
58071/58062
Uw ken merk
CK/AR 1023079-12389436

U stelt verschiHende vragen in relatie tot de beroepsprocedure die
de
provincie samen met de 11 andere provincies bij het Gerecht in
Luxem
burg heeft aangespannen tegen het Besluit van de Europese Comm
issie
van 1 3 juli 201 1 (zaak N308/201 0). Uit deze vragen blijkt dat
de over
wegingen voor de provincie(s) om dit beroep in te stellen u niet duide
lijk zijn.
Vooreerst hecht de provincie eraan te benadrukken dat dit beroep
niet
tot doel heeft het streven naar gelijkberechtiging, onder andere op
het
viak van subsidiering van grondverwerving, met de provinciale
Land
schappen, Gooisch Natuurreservaat en de Vereniging Natuurmonum
en
ten (hierna: “de TBO’s”) enerzijds en overige particulieren anderz
ijds te
belemmeren. De provincies hebben enkele specifieke rechtsvragen
aan
het Gerecht voorgelegd waarvan het oordeel van het Gerecht kan
bij
dragen tot het beantwoorden van de vraag of subsidiering van natuur
beheer leidt tot (onrechtmatige) staatssteun. Dit betreft onder meer
de
vragen in hoeverre natuurbeschermingsorganisaties onderneminge
n
zijn en in hoeverre subsidies voor de verwerving van natuurterrein
en
een voordeel opleveren voor de begunstigde. Indien een subsidie
als
staatssteun kwalificeert leidt dat immers tot verschillende verplic
htin
gen en beperkingen in verband met subsidieverening die door de
pro
vincies onwenselijk worden geacht, waaronder het mogelijk terugv
orde
ren van kennelijke onrechtmatige staatssteun.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Ceylonpoort 5-25
Haarlem [2037 AAI
www.noord-holland.nl
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Het beroepschrift en/of de beroepschriften die door de provincie
Noord-Holland zijn ingediend bij het Hof van justitie omtrent de
beschikking van de Europese Commissie d.d. 13 juli 2011 (nr.
C(201 1)4945 def.) en het bijbehorende procesbesluit van Gedepu
teerde Staten.
Alle overige documenten die betrekking hebben op de beroepspro
cedure bij het Hof van justitie.

5.

Wij hebben na onderzoek naar aanleiding van uw verzoek de volgende
documenten gevonden, die al dan niet gedeeltelijk betrekking heb
ben op de bestuurlijke aangelegenheid waar uw verzoek op ziet, te weten:
—

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N[OOO1

Brief Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan Stibbe
d.d. 24 april 2012
Besluit College Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
d.d. 18 april 2012
Brief Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan Stibbe
d.d. 22 juli 2009
Besluit College Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
d.d. 23 juli 2009
Brief Stibbe aan College Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
d.d. 30 december 2011
Besluit College Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
d.d. 1 7 januari 2012
Brief Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan Stibbe
d.d. l9januari 2012
Besluit College Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
d.d. 29 november 2011
Brief Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan AKD
d.d. 13 december 2011
Brief Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan Provinciale
Staten van Noord-Holland d.d. 1 3 december 2011
Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland d.d. 1 3 december 2011
Nota van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 1 3 de
cember 201 1
juridische Bijlage bij Nota van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland d.d. 1 3 december 2011
Financiële Bijlage bij Nota Gedeputeerde Staten van Noord
Holland d.d. 13 december 2011
Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 1 3 ok
tober 2011
Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 1 3 oktober 2011
Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 9 no
vember 2011
Agenda vergadering BALG d.d. 9 november 2011
Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 9 november 2011
Agenda Vakberaad Grond P0 d.d. 1 5 september 201 1
(Concept)Verslag Vakberaad Grond d.d. 1 5 september 2011
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Besluit College Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 18
april
2012
Wij besluiten dit document niet openbaar te maken. Het betreft
een
document waarin wordt besloten (inclusief toelichting) omtrent
de be
antwoording van de brief inhoudende het Wob-verzoek van de Vereni
ging Gelijkberechtiging Grondbezitters. Dit besluit (met toelichting)
betreft een document voor intern beraad (artikel 1 aanhef en onder
c
Wob). Nu dit document persoonlijke beleidsopvattingen bevat (artike
l
11, eerste lid Wob), komt de inhoud daarvan niet voor open baarma
king
in aanmerking (ABRvS 9 november 2011, UN BU3735). Wij wijzen
hier
bij nadrukkelijk op het belang dat ambtenaren in vrijheid hun bijdrag
e
moeten kunnen leveren aan de besluitvorming en daarover beleids
brie
yen moeten kunnen schrijven. In aanvulling hierop vermelden wij dat
voor zover sprake is van feitelijke informatie in dit besluit (en deze
in
formatie niet reeds openbaar is gemaakt), deze zozeer verweven
is met
de persoonlijke beleidsopvattingen, dat uitsplitsing niet tot de moge
lijkheden behoort. Volledigheidshalve vermelden wij voorts geen toepassing te geven aan de ons op grond van het tweede lid van artikel
11
Wob toekomende bevoegdheid (vgl. rechtbank Amsterdam 1 2 oktobe
r
2011 UN BR2322: ABRvS 20juni 2011 UN BR2322, r.o. 2.6.3), daar
wij het in dit geval niet in het belang van een goede en democratisch
e
bestuursvoering achten het resterende gedeelte van het besluit
in niet
tot personen te herleiden vorm openbaar te maken. Wij achten het on
wenselijk dat de opvattingen van ambtenaren in het publieke debat
een
zelistandige rol gaan spelen (vgl. rechtbank Haarlem 1 mel 2012,
UN
BW4376). Het is bovendien van belang dat ambtenaren in vrijheid kun
nen adviseren, zonder dat zij bevreesd hoeven te zijn dat zij of dege
nen die zij adviseren later met hun opvattingen geconfronteerd zullen
worden.
—

-

Ook anderszins komt het besluit d.d. 1 8 april 201 2 niet voor open
baarmaking in aanmerking. Ten eerste weegt het belang bij openba
ar
making niet op tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
voor zover het de openbaarmaking van de namen van betrokken
amb
tenaren betreft (artikel 1 0, tweede lid, aanhef en onder e Wob).
Ter toelichting verwijzen wij naar hetgeen hierboven is opgemerkt ten
aanzien van de Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holla
nd aan
Stibbe d.d. 24 april 2012.
Ten tweede Ieidt openbaarmaking van het besluit tot onevenredige
be
nadeling van zowel de provincie Noord-Holland als de TBO’s (artike
l 10,
tweede lid, aanhef en onder g Wob). De onevenredige benadeling van
de
provincie Noord-Holland is gelegen in de schade die openbaarmaki
ng
van het besluit toebrengt, aithans kan toebrengen, aan haar proces
posi
tie in de lopende beroepsprocedure bij het Gerecht van Eerste Aanleg
tegen de beschikking d.d. 1 3 juli 201 1 (nr. C(201 1) 4945 def.).
De pro
vincie Noord-Holland is niet gehouden informatie die haar proces
positie
HooO
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tweede lid, onder g Wob). Ter toelichting wijzen wij op hetgeen hierbo
yen ten aanzien van het Besluit College Gedeputeerde Staten van Noord
Holland d.d. 1 8 april 2012 naar voren is gebracht.
Brief Stibbe aan College Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
cI.d. 30 december 2011
Wij besluiten dit document openbaar te maken, zulks met uitzondering
van de hierin voorkomende namen en telefoonnummers van ambtena
ren met een beroep op bet belang van de eerbiediging van de persoon
lijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e Wob). Ter toelichting
verwijzen wij naar hetgeen hiervoor is opgemerkt ten aanzien van de
Brief van Cedeputeerde Staten van Noord-Holland aan Stibbe d.d. 24
april 2012.
Besluit College Gedeputeerde Staten van Noord-Holland djd. l7januari 2012
Wij besluiten dit document niet openbaar te maken. Het betreft een
document waarin wordt besloten (inclusief toelichting) omtrent de reac
tie op de concept-dagvaarding van Stibbe. Dit besluit betreft een docu
ment bestemd voor intern beraad dat persoonlijke beleidsopvattingen
bevat (artikel 11, eerste lid Wob). Ter toelichting wijzen wij op hetgeen
hierboven ten aanzien van het Besluit College Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland d.d. 1 8 april 201 2 naar voren is gebracht.
Ook voor dit document geldt dat ook overige, door de uitzonderings
gronden van artikel 1 0 Wob beschermde, belangen zich verzetten tegen
openbaarmaking. Ten aanzien van de namen en telefoonnummers van
ambtenaren die in het document zijn opgenomen geldt dat het belang
van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt
dan het belang bij openbaarmaking (artikel 1 0, tweede lid, onder e
Wob). Ter toelichting verwijzen wij naar hetgeen hierboven is opge
merkt ten aanzien van de Brief van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland aan Stibbe d.d. 24 april 2012. Voorts geldt ten aanzien van
passages die zien op de procespositie van de provincie(s) dat open
baarmaking daarvan leidt tot onevenredige benadeling van de provin
cie(s) (artikel 1 0, tweede lid, onder g Wob). Ter motivering van dit
standpunt verwijzen wij wederom naar hetgeen te dien aanzien hierbo
yen is opgemerkt bij het Besluit College Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland d.d. 18 april 2012.
Brief Gedeputeerde Staten van Noord-Hollanci aan Stibbe d.d. 19
januari 2012
Wij besluiten dit document openbaar te maken, zulks met uitzondering
van de hierin voorkomende namen en telefoonnummers van ambtena
ren met een beroep op het belang van de eerbiediging van de persoon
lijke levenssfeer (artikel 1 0, tweede lid, onder e Wob). Ter toelichting
verwijzen wij naar hetgeen hiervoor is opgemerkt ten aanzien van de
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Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan Stibbe d.d. 24
april 2012.
Besluitenlijst van de vergadering van Gecleputeerde Staten van
Noord-Holland d.d. 13 december 2011
Wij besluiten dit document niet openbaar te maken. Het betreft een
document dat een lijst van besluiten bevat omtrent ondertekening van
een procesbesluit, alsmede omtrent beroep bij de Europese Commissie.
Dit document betreft een document bestemd voor intern beraad dat
persoonlijke beleidsopvattingen bevat (artikel 11, eerste lid Wob). Ter
toelichting wijzen wij op hetgeen hierboven ten aanzien van het Besluit
College Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 18 april 2012 naar
voren is gebracht.
Ook voor dit document geldt dat ook overige, door de uitzonderings
gronden van artikel 1 0 Wob beschermde, belangen zich verzetten tegen
openbaarmaking. Ten aanzien van passages die zien op de procesposi
tie van de provincie(s) dat openbaarmaking daarvan leidt tot onevenre
dige benadeling van de provincie(s) (artikel 1 0, tweede lid, onder g
Wob). Ter motivering van dit standpunt verwijzen wij wederom naar
hetgeen te dien aanzien hierboven is opgemerkt bij het Besluit College
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 18 april 2012.
Nota van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 13 december
2011
Wij besluiten dit document niet openbaar te maken. Het betreft een
document waarin wordt voorgesteld te besluiten aangaande het onder
tekenen van een procesbesluit, alsmede omtrent beroep bij de Europese
Commissie. De nota bevat daartoe een toelichting op het voorstel, ge
volgen en risico’s, alsook overige aspecten bij de verdere procedure. Dit
document betreft een document bestemd voor intern beraad dat per
soonlijke beleidsopvattingen bevat (artikel 11 eerste lid Wob). Ter toe
lichting wijzen wij op hetgeen hierboven ten aanzien van het Besluit
College Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 1 8 april 2012 naar
voren is gebracht.
Ook voor dit document geldt dat ook overige, door de uitzonderings
gronden van artikel 1 0 Wob beschermde, belangen zich verzetten tegen
open baarmaking. Ten aanzien van de namen en telefoonnummers van
ambtenaren die in het document zijn opgenomen geldt dat het belang
van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt
dan het belang bij openbaarmaking (artikel 1 0, tweede lid, onder e
Wob). Ter toelichting verwijzen wij naar hetgeen hiervoor is opgemerkt
ten aanzien van deBrief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
aan Stibbe d.d. 24 april 2012. Ten tweede geldt ten aanzien van passa
ges die zien op de procespositie van de provincie(s) dat openbaarma
king daarvan leidt tot onevenredige benadeling van de provincie(s) (ar
tikel 1 0, tweede lid, onder g Wob). Ter motivering van dit standpunt
verwijzen wij wederom naar hetgeen te dien aanzien hierboven is op
NH000l
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aan Stibbe d.d. 24 april 2012. Ten tweede geldt ten aanzien van passa
ges die zien op de procespositie van de provincie(s) dat open baarma
king daarvan Ieidt tot onevenredige benadeling van de provincie(s)
(ar
tikel 1 0, tweede lid, onder g Wob). Ter motivering van dit standpunt
verwijzen wij wederom naar hetgeen te dien aanzien hierboven is op
gemerkt bij het Besluit College Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
d.d. 18 april 2012.
Notitie ovevieg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 13 oktobe
r
2011
In de Brede Adviesgroep Landelijk Gebied wordt door ambtenaren en
bestuurders van verschillende provincies gesproken over verschillende
onderwerpen op het terrein van het Iandelijk gebied. In de Adviesgroep
wordt in dat verband, mede aan de hand van daartoe opgestelde noti
ties, beraadslaagd en gediscussieerd, hetgeen uiteindelijk leidt tot het
geven van adviezen/punten ter besluitvorming aan de respectieve colle
ges van Gedeputeerde Staten. In de Adviesgroep is incidenteel de in uw
Wob-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 1 3 oktober 201 1 Het document is derhalve opgesteld ten be
hoeve 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”. 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 ieder, menen wij dat de persoon
Iijke Ievenssfeer van de betrokkenen hier zwaarder dient te wegen dan
het belang bij openbaarmaking van de namen (ABRvS 1 8 juli 2007, AB
2007, 328 en ABRvS 3 februari 2010, UN: BL1 844).
Bij het kopje ‘advies-/beslispunten’ worden de door de opsteller voor
gestelde beslispunten opgesomd. Het gaat hierbij om persoonlijke be
Ieidsopvattingen, waarvan wij hebben geconcludeerd dat deze niet
openbaar gemaakt zullen worden. Als uitgangspunt geldt dat persoon
Iijke 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 Iandelijk gebied. Doel en strek
king van dit overleg brengen met zich dat hetgeen binnen dat overleg
naar voren is gebracht in beginsel niet openbaar wordt gemaakt omdat
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Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 13 oktober 2011
Dit document wordt, met uitzondering van de daarin gebezigde (tus
sen)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 het BALG van 1 3 oktober 2011 Gelet op
het
geen hiervoor is opgemerkt met betrekking tot het BALG, heeft te gelden dat het betreffende document is opgesteld ten behoeve van intern
beraad.
Het document bevat, met uitzondering van de openbaar gemaakte de
len, de weersiag van de gevoerde discussie. Dit betreft tot ambtenaren,
dan wel provincies te herleiden standpunten en visies, de daaraan ten
grondslag gelegde argumenten en gegeven toelichtingen, alsmede
de
gedachtewisselingen daarover. Daarmee raakt het document aan de
kern van de overlegfunctie van de BALG. Het niet open baar gemaakte
dee) van het versiag betreft, gelet op het voorgaande, persoonlijke be
eidsopvattingen. Wij hebben, mede gelet op de besproken thematiek,
besloten deze persoonlijke beleidsopvattingen niet openbaar 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 ge
noemde notitie) van gedachten gewisseld over de (proces)positie van
de
provincies met betrekking tot de beschikking van de Europese Comm
is
sie (inclusief de gesprekken/gedachtevorming over een nieuwe PNB
regeling). Openbaarmaking zou daarmee leiden tot een onevenredige
benadeling van zowel de proces- als onderhandelingspositie van de
provincie Noord-Holland en de andere provincies. Wij besluiten het
be
treffende gedeelte van het document daarom eveneens met toepas
sing
van het bepaalde in artikel 1 0, tweede lid, aanhef en onder g van de
Wob niet open baar te maken.
Notitie overieg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 9 novem
ber
2011
Het betreft hier om de redenen die uiteen 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 docu
ment wordt door de opsteller een nadere toelichting/argumentatie ge
geven met betrekking tot de beslispunten zoals geformuleerd in de
hiervoor reeds beoordeelde notitie ten behoeve van het overleg van 1
3
oktober 2011, Het betreft hier persoonlijke beleidsopvattingen ten
aan
zien waarvan wij hebben besloten deze niet openbaar te maken. Aange
zien deze notitie, voor zover deze niet openbaar wordt gemaakt, betrekking heeft op dezelfde advies- en beslispunten als besproken in
de
notftie ten behoeve van het overleg van 1 3 oktober 2011, verwijzen wij
—

—

NHoOi

Provincie
Noord-Holland
15

23

jes genoemde onderwerpen. Het document bevat derhalve in zoverre
persoonlijke beleidsopvattingen. Over de meerderheid van de bespro
ken onderwerpen (zie wederom de kopjes) wordt door de provincies
geprocedeerd en/of vindt bestuurlijk overleg plaats. De gedachtewisse
ling heeft meer in het bijzonder betrekking gehad op de door de pro
vincies in te nemen standpunten in deze procedures c.q. bij deze on
derhandelingen. 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 om
dat dit zou leiden tot een onevenredige benadeling van de provincie
Noord-Holland en de overige in het overleg betrokken provincies. Voor
een nadere motivering zij bovendien verwezen naar hetgeen wij met
betrekking tot het verslag van 1 3 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 be
voegdheid 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 Crond houdt een overleg in van verschillende ambtena
ren van verschillende provincies over aangelegenheden met betrekking
tot grondzaken. Hiervoor wordt van gedachten gewisseld, vindt af
stemming plaats en worden adviezen aan de colleges van Gedeputeerde
Staten voorbereid. Incidenteel is daarbij gesproken over de beroeps
zaak, die aanleiding heeft gevormd voor uw Wob-verzoek.
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 open baar te maken. Wij maken
daarbij ten eerste een uitzondering met betrekking tot de hierin voor
komende namen van ambtenaren, waarvoor geldt dat het belang van
openbaarmaking daarvan in dit geval niet prevaleert boven het belang
van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken
ambtenaren (artikel 1 0, tweede lid, onder e Wob). Bovendien maken wij
niet openbaar hetgeen onder het kopje ‘Financleel’ staat, aangezien
daarin met concrete bedragen en percentages inzicht wordt geboden in
de financiële 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 benade—
en. 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 open baar maken.
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De tekst onder het kopje “Brief Stibbe en klacht VGG” wordt gedeeftelijk
niet openbaar gemaakt. Meer in het bijzonder gaat het om de passag
es
waarin concrete voorstellen worden gedaan over te nemen stappe
n in
het kader van de klacht/beroepsprocedure respectievelijk het overleg
met het Rijk over een gewijzigde PNB-regeling. Het gaat hier om per
soonlijke be!eidsopvattingen, die door ons niet openbaar worden
ge
maakt. Bovendien zou openbaarmaking leiden tot een onevenredige
benadeling van de positie van de provincie Noord-Holland en de overig
e
provincies in voornoemde procedures en voornoemd overleg. Derhal
ve
worden de betreffende passages eveneens geweigerd op grond van het
bepaalde in artikel 1 0, tweede lid, aanhef en onder g van de Wob.
Hetgeen in het document is opgenomen in randnummer 4, wordt niet
openbaar gemaakt aangezien dit gaat over de zogenaamde PNB
leenfaciliteit. Hiervoor is in het kader van de agenda van het vakberaad
van 1 5 september 201 1 reeds opgemerkt waarom informatie dienaa
n
gaande door ons niet openbaar wordt gemaakt. Daar zij naar verwez
en.
Agenda Vakberaad Grond IPO cLd. 5 april 2012
Wij besluiten dit document deels openbaar te maken. Van openbaarma
king worden ten eerste uitgesloten de namen van personen die in het
document zijn opgenomen (artikel 10, tweede lid, onder e Wob).
Bepaalde delen van de kopjes c.q. tekst bij agendapunten 6 en 7 wor
den niet openbaar gemaakt omdat daaruit wetenswaardigheden kunnen
worden afgeleid over de opvatting/strategie van de provincies met betrekking tot deze onderwerpen, waarover bovendien lopende procedu
res aanhangig zijn en/of bestuurlijk overleg wordt gevoerd. Op grond
van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de
Wob, wordt deze informatie geweigerd. Agendapunt 9 heeft betrekking
op de PNB-leenfaciliteit en wordt om de redenen zoals uiteengezet met
betrekking tot de agenda van het vakberaad van 15 september 201 1
niet openbaar gemaakt.
Menio AKD aan IPO d.d. 26 september 2011
Wij besluiten dit document met als opschrift “strikt vertrouwelijk
correspondentie advocaat/cliënt” voor het grootste dee! niet openba
ar
te maken. We! worden door ons de inleiding van het advies (randn
um
mers 1 tot en met 3) en een aantal tussenkopjes openbaar gemaakt.
—

-

—

In het 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 het meer specifiek in op de ge
volgen voor in het 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 beargumenteerd oordeel gege
yen over voornoemde beschikking en de kansen om daartegen met suc
-

-
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Concept Procesbesluit
Wij besluiten dit document openbaar te maken.
E-maiibericht AKD aan IPO d.d. 10 oktober 2011
Wij besluiten dit document niet openbaar te maken, met uitzondering
van de daarin vervatte feitelijke/beschrijvende delen. Dit document
be
treft een e-mailbericht van een advocaat aan diens client. Het
betreft
derhalve een document bestemd voor intern beraad (artike 1 aanhef
l
en
onder c Wob) dat persoonlijke beleidsopvattingen bevat en niet voor
openbaarmaking n aanmerking komt (vgl. ABRvS 8 juni 2011, AB
2011,
345; ABRvS 21 september 2011, AB 2011, 344; ABRvS 18 august
us
201 0, AB 2010, 289). Daarnaast schaadt open baarmaking de proces
po
sitie van de provincie Noord-Holland, alsmede de procespositie van
de
overige provincies. Openbaarmaking leidt in dit geval tot oneven
redige
benadeling van de provincies en dient derhalve achterwege te blijven
(artikel 1 0, tweede lid onder g Wob).
E-mailbericht AKD aan IPO 4.4. 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 louter feitelijke informatie bevat. Zulks met uitzondering van
de
namen van de ambtenaren in dit bericht, daar openbaarmaking daarva
n
in dit geval niet opweegt tegen de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van betrokkenen (artikel 1 0, tweede lid, onder e
Wob).
E-mailbevicht IPO aan AKD d.d. 10 oktober 2011
Wij besluiten dit document niet openbaar te maken, met uitzon
dering
van de daarin vervatte feitelijke/beschrijvende delen. Dit e-mailbericht
betreft correspondentie tussen een advocaat en diens client. Dergel
ijke
correspondentie komt niet voor openbaarmaking in aanmerking,
daar
het gaat om documenten bestemd voor intern beraad (artikel 1 aanhef
en onder c Wob) die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten
(artikel
11, eerste lid, Wob). Bovendien raakt openbaarmaking de positie
van de
provincies in het kader van de lopende procedure bij het Gerech
t van
Eerste Aanleg tegen de betreffende beschikking. Derhalve wordt
het
betreffende document ook geweigerd op grond van het bepaalde in
artikel 1 0, tweede lid aanhef en onder g van de Wob.
E-mailbericht IPO aan AKD tLd. 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. Dergel
ijke
correspondentie komt niet voor openbaarmaking in aarimerking, daar
het gaat om documenten bestemd voor intern beraad (artikel 1 aanhef
en onder c Wob) die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten (artikel
11, eerste lid, Wob). Bovendien raakt openbaarmaking de positie van de
provincies in het kader van de lopende procedure bij het Gerecht van
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E-mailberichten d.d. 20, 22 en 23 september 201 1
E-rnailberichten d.d. 14 november 2011
E-mailberichten d.d. 29 november 2011
E-mailbericht dd. 21 december 2011
E-mailbericht d.d. 2 maart 2012
E-mailberichten d.d. 7 oktober 2011
E-mailbericht dd. 28 september 2011
Emailbericht d.d. 5 januari 201 2
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 telefoon
nummers van ambtenaren met een beroep op het belang van de eerbie
diging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 1 0, tweede lid, onder e
Wob). Wij besluiten hiermee conform vastejurisprudentie, die bepaalt
dat waar het gaat om het beroepshalve functioneren van ambtenaren,
weliswaar slechts in beperkte mate een beroep kan worden gedaan op
het belang van eerbiediging van hun persoonlijke evenssfeer, maar dat
dit anders ligt indien het de openbaarmaking van namen van ambtena
ren betreft. Namen zijn persoonsgegevens en derhalve verzet het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zich tegen het
openbaar maken daarvan. Wij wegen mee dat het hier niet gaat om het
opgeven van een naam aan een individuele burger, die met een ambte
naar in contact treedt, maar om openbaarmaking aan een ieder in de
zin van de Wob (vgl. ABRvS 1 8 juli 2007, AB 2007, 328; ABRvS 3 februa
ri 2010, UN BL1 844; en ABRvS 4juni 2008, AB 2008, 232). Ook overige
contactgegevens, als telefoonnummers, mogen volgens deze jurispru
dentie worden geweigerd.
•
•

E-mailberichten d.d. 20 september 201 1
E-mailberichten d.d. 1 2 oktober en 23 november 2011

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten
van ,NoordHolland,

/

1

/
_,.—

I
provinciesecretars

G E k van Craaikarrp
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22. E-mailbericht IPO aan AKD d.d. 10 oktober 2011 voor zover in dit besluit
is
bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.
23. E-mallbericht IPO aan AKD d.d. 4 oktober 2011 voor zover in cit besluit
Is
bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.
24. E-mailberichten d.d. 20, 22 en 23 september 2011 voor zover in dit
besluit is
bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.
25. E-mailberichten dci. 14 november 2011 voor zover in dit besluit is bepaald
de
inhoud daarvan openbaar te maken.
26. E-mailberichten d.d. 29 november 2011 voor zover in dit besluit is bepaald
de
inhoud daarvan openbaar te maken.
27. E-mailbericht d.d. 21 december 2011 voor zover in dit besluit is bepaald
de
inhoud daarvan openbaar te maken.
28. E-mailbericht d.d. 2 maart 2012 voor zover in dit besluit is bepaald de
inhoud
daarvan openbaar te maken.
29. E-mailberichten d.d. 7 oktober 2011 voor zover in dit besluit is bepaald de
inhoud daarvan openbaar te maken.
30. E-mailbericht d.d. 28 september 2011 voor zover in cit besluit is bepasid de
inhoud daarvan openbaar te maken.
31. E-mailbericht dci. 5 januari 2012 voor zover in dit besluit is bepaald
de inhoud
daarvan openbaar te maken.
32. E-mailberichten d.d. 20 september 2011 voor zover in dit besluit is bepaald
de
inhoijd daarvan openbaar te maken.
33. E-mailberichten d.d. 12 oktober en 23 november 2011 voor zover in dit besluit
is bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.
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