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Hierbij Zendel) Wij U toe bet verweerschrift van bet college van
gcdeputeerde staten van Noord—Brabant ten behoeve van de hoorzitting
van 1 2 november 2012 inzake de behandeling van uw bezwaarscbrift namens
(IC Vereniging Gelijkberechtiging Grondbczitters.
1—let betreft bet afwijzen van cen verzoekom informatie 01) basis van dc Wet
Openhaarheid van Bestuur.
Het bezwaarschrift is bij ons geregistreerd onder nummer BZ\’V. 12.186.001.
Indien u verdere vragen mocbt hebben, dan kunt u contact opnemen met bet
secretariaat van de boor- en adviescommissie, te bereiken op het in de kantlijn
van deze brief genoemde telefoonnummer.

Uw kenmerk

Contact

Secretaricat H.A.C.
Bureau

BJZ
Telefoon

(073) 680 83 04
Fax

(073)68076 16
Bijlage(n)

De boor- en adviescommissie voor de hehandeling van bezwaar- en
beroep schriften,
namens deze,

-verweerschrift
E-mail

bezwaar@brabant.nl

ecretariaat

Het provinciehuis is vonaf
het centraal station bereik
baar met stadsbus, un 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.
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Onderwerp

Datum

Verweer ten behoeve van de hoor- en adviescommissie

30 oktober 2012
Zaaknummer

C2096496
Ons kenmerk

3297074

Geachte Commissie,

Uw kenmerk

BZW 12.186.001

U heeft verzocht om een verweerschrift in verband met de bezwaren tegen ons
besluit van I9juni 2012 op uw verzoek zoals verwoord in uw brief van 11 april
2012.
Onze reactie treft u hierbij aan. Het dossier met alle relevante stukken en
achtergrondinformatie bij dit besluit hebben wij u al eerder toegezonden.

Conactpersoon

P.W.A.M. van het Veer
Damen
Directie

Ecologie
Telefoon

1. Voorwerp van bezwaar
De bezwaren zijn gericht tegen bet door of namens ons genomen besluit van
l9juni 2012, nummer 3035557.
De hezwaren zijn ingediend door Stibbe advocaten en notarissen, Postbus
75640, 1070 AP Amsterdam, namens Vereniging Gelijkberechtiging
Grondbezitters, Apeldoornseweg 250, Hoenderloo

(073) 680 84 74
Fax

(073) 680 7641
Bijage(n)
-

E-mail

PvhVeer@brabant.nl

2. De ontvankeijkheid
De bezwaren zijn binnen de in artikel 6:7 Awb gestelde termijn ingediend en
voldoen aan de vereisten van artikel 6:5 Awb. De bezwaarmaker kan verder als
rechtstreeks belanghebbende worden aangemerkt en ook verder is aan alle
ontvankelijkheidsvereisten voldaan. Dit betekent dat de bezwaren inhoudelijk in
behandeling genomen kunnen worden.

3. Het juridische kader/beleidskader
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dc volgende
bepalingen zijn in dit geval van toepassing:

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereik
boar met stadsbus, Iijn 61
en 64, hake Provinciehuis,
met de treintaxi en met de
OV-fiets.

.
.
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Artikel 3
Een iecler kan cen verzoek om informatie neergelegd irs docunienten over cen

Datum

30 oktober 2012

bestuurlijkc aangelegenheid richten tot een best.uursorgaan of een onder

Zaaknummer

verantwoordclijkhcid van cen bcstunrsorgaan werkzaiiic instelling, dienst of bedrijf.

C2096496

2. De verzoeker vernieldi bij zijn verzoek de bestuurlijkc aangclcgenbcid of bet claarop

Ons kenmerk

bctrekking hebbencl document. waarover Iuj inforniaiie wenst te ontvangen.

3297074

3. Dc vcrzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4-. Inclien een verzoek te algcmcen geformitleerd is, verzockt bet bestuursorgaan de
verzoeker zo spoedig mogelijk oni zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij
behulpzaani.
5. Eeri verzoek om inforniatie wordi ingewilligd met inachtncming van bet bepaalde in
de artikelen 10 en 11.

Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft aehterwege voor zover dii:
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door naruurlijke personen of
rechtspersonen vcrtrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet
bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer maakt.
2. Ret verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor
zover bet belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de betrekkingen van Nederland nset andere staten en met internationale organisaties;
b. de eeonornische of financiele belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke
lichamen of de in artikel I a, onder c en d. bedoelde bestuursorganen;
c. de opsporing en vcrvolging van stralbare feiten;
d. inspeetie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de
informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of reehtspersonen dan wel van derden.
3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken
persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het
zevende lid, aanhef en onder a, 4jn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie
betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts b1jft in afwijking van het
eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend
achierwege voorzover het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar
genoemde belang.
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu
informatie voor zover deze bandelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.
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6. Het twecde lid, aanhcf en onder g, is fliet van tocpassing

OJ)

bet vcrstrekken van

Datum

rnilieu-inforrnatic.

30 oktober 2012

7. Het vcrstrekken van tnilieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens acbterwege
voorzovcr bet belang daarvan nict opweegt tegen de volgende belangen:

Zaaknummer

a. tie bcscbcrining van bet milieu waarop deze informatic hetrekking beeft;

Ons kenmerk

b. de bcvciligirig van bcdrijvcn en bet voorkomen van sabotage.

3297074

C2096496

8. Voorzover bet vierde litI, cerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij bet toepassen
van bet cerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of
deze iriforniatie betrckking beeft op enussies in bet milieu.
Artikel 11
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van
intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met bet oog 01) een goede en
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingeri heeft geuit of zich eracbter heeft
gesteld, daarnsee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm
worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gernengd samengestelde
adviescommissie kan bet verstrekken van informatie over de daarin opgenomen
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien bet voornernen daartoe door het
bestuursorgaan dat bet rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor
de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu.-informatie bet belang van de
bescherrning van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van
openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt
in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van
overeenkornstige toepassing.

4. Standpunt van bezwaarmaker
1. Kort samengevat voert de Vereniging Gelijkberechtiging
Grondbezitters (VGG) in haar bezwaarschrift de volgende gronden
aan:

2. In de eerste plaats voert de VGG aan dat het College ten onrechte heeft
geweigerd documenten openbaar te maken met als motivering dat het
daarover niet beschikt. De VGG betwist kort samengevat dat
voornoemde documenten niet bij de provincie berusten. Voorts stelt de
VGG dat voor zover de documenten bij het IPO berusten de
provincie gehouden is ook documenten die bij bet IPO berusten te
verstrekken, waarbij VGG onder het onderhavige dossier verstaat het
gelijkberechtigingsdossier. Door de VGG wordt bovendien gesteld dat
de provincie het verzoek om informatie te beperkt heeft opgevat door
—

—

—

—

—
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volgens de VGG niet tevens a!!e documentatie in het onderhavige
dossier te verstrckken. Ten aanzien van de documenten omtrcnt de
hoogte van de declaraties van AKD stelt de VGG tevens dat deze
documenten ook a! berusten deze niet bij de provincic maar hij het
IPO bij de provincies behoren te berusten. Ten slotte doet de VGG
beroep op artike! 10 EVRM.
—

—

Datum

30 oktober 2012
Zaaknummer

C2096496
Ons kenmerk

—

3297074

3. In de tweede plaats voert de VGG aan dat het College ten onrechte
heeft geweigerd om een dee! van de documenten waarover de provincie
wel beschikt, (volledig) openbaar te maken. Ten aanzien van de
(gedeelte!ijk) niet openbaar gemaakte documenten betwist de \GG hct
interne karakter hiervan, aismede dat er sprake zou zijn van
persoonlijke beleidsopvattingen. Voor zover er we! sprake is van
documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad met daarin
persoonlijke beleidsopvattingen zouden deze documenten volgens de
VGG geanonimiseerd openbaar gemaakt dienen te worden. Het
College heeft de namen van opstellers van/betrokkenen bij de
documenten onleesbaar gemaakt. Kort samengevat stelt de VGG dat
de belangenafweging die het College in dit kader heeft gemaakt
onvo!doende is gemotiveerd, en dat het belang van openbaarmaking
van de persoonsgegevens zwaarder dient te wegen dan het be!ang van
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Ook ten aanzien van de
documenten die (gedeeltelijk) niet openbaar zijn gemaakt met een
heroep op onevenredige benadeling betwist de VGG dat er van een
dergelijke motivering sprake zou zijn. De VGG voert tevens aan dat
onvoldoende is gemotiveerd waarom de weigeringsgrond van artikel
10, tweede lid onder g terecht is ingeroepen. Als laatste betwist de
VGG dat het in de documenten niet gaat om informatie die bij
openbaarmaking de financiële positie van de provincie zou kunnen
schaden. Hierbij wijst de VGG er bovendien op dat de provincie dit
niet aannemelijk zou hebben gemaakt.
5. Nieuwe feiten of omstandigheden
Niet aan de orde.

6. Reactie op de bezwaren
4. Door de provincie zal in dit verweerschrift ter overzichtelijkheid zoveel
mogelijk aansluiting worden gezocht bij de volgorde die in het
bezwaarschrift is gehanteerd.
5. Het Wob-verzoek van de VGG ziet op de volgende documenten:
•

Verslag Aankoopoverleg / WRSA d.d. 8 februari 2012
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bcgeleidingsformulier beleidsoverleg Ecologie en Handhaving d.d. 1 9
december 2011
Begelcidingsformulier Verzamellijststuk d.d. 7 december 2011
Procesbesluit d.d. 20 december 201 1
Notitic overleg Brede Adviesgrocp Landelijk Gebied d.d. 1 3 oktobcr
2011
Besprekingsvcrslag vergadering BALG d.d. 13 oktober 2011
Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 9 november
2011
Agenda vergadering BALG d.d. 9 november 2011
Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 9 november 2011
Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 15 september 2011
(Concept)Versiag Vakberaad Grond d.d. 15 september 2011
Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 27 oktober 2011
Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 5 april 2012
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 djd. 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
Verzoekschrift TBO’s tot nietigverklaring van het besluit van de
Europese Commissie met kenmerk C (20 11) 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

Datum

30 oktober 2012
Zaaknummer

C2096496
Ons kenmerk

3297074

6. Dc bezwaargronden die de VGG aanvoert vallen uiteen in twee
onderdelen. In de eerste plaats licht de VGG toe waarom volgens haar
het College ten onrechte heeft geweigerd documenten openbaar te
maken met als motivering dat de provincie daarover niet beschikt. In
de tweede plaats wordt door de VGG uiteengezet waarom naar haar
mening het College ten onrechte heeft geweigerd om een deel van de
documenten waarover de provincie wel beschikt, (volledig) openbaar te
maken. Het College zal hierna achtereenvolgens deze twee onderdelen
bespreken.

Openbaarmaking vaii documenten waarover de provincie niet beschikt
7. Door de VGG wordt gesteld dat de meeste Colleges van GS aan de
weigering tot openbaarmaking het volgende ten grondslag hebben
gelegd:

5/39
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“Wij heschikken niet over documen ten betre/jènde de communicatie (correspondentie,
gesprekwerclagen etc.) tussen de provincie / 7 en de TBOs omirent de door u
bedoelde beroepsprocedure. J’Vj beschikken evenmin over documen ten betrçfiende
declaraties van dan wel betalingen aan AKD. Aangezen wj niet over deze
documenten beschikken, kunnen deze door ons niet open baar worden gemaakL”

Datum

30 oktober 20] 2
Zaaknummer

C2096496
Ons kenmerk

3297074

Hoewel de tckst uit hct primaire besluit hier gcdccltelijk van afwijkt,
geeft hovenstaancl citaat het standpunt van het College luist weer.
Hierna zal dan ook van bovcnstaandc tekst uit worden gegaan.
8. Dc VGG hetwist dat de documenten betreffende de communicatie
tussen de provincie en de TBO’s, en de documenten betreffende
declaraties van dan wel betalingen aan AKD, niet bij de provincie
berusten. Per categoric documentatie wordt door de VGG vervolgens
uiteengezet waarom de provincie volgens de VGG wel over
voornoemele documenten zou beschikken of zou moeten beschikken.
Daarnaast hetwist de VGG dat Gedeputeerde Staten niet gehouden
zijn om deze documenten te verstrekken, voor zover deze bij het IPO
herusten.
Dc documentatie over de relatie van de provincie met de TBO’s
9. Zoals hiervoorjuist weergegeven in het citaat, beschikt het College niet
over documenten betreffende de communicatie (correspondentie,
gespreksverslagen etc.) tussen de provincie Noord-Brabant en de TBO’s
omtrent de door de VGG bedoelde beroepsprocedure. Aangezien het
College niet over deze documenten beschikt, kunnen deze door hem
niet openbaar worden gemaakt.
10. Ten aanzien van de documentatie over de relatie van de provincie met
de TBO’s stelt de VGG dat de provincie het verzoek om
openbaarmaking te beperkt heeft opgevat door uit te gaan van
documentatie die ziet op de beroepsprocedure bij het HofvanJustitie,
en niet tevens op documentatie die ziet op het onderhavige dossier.
11. Ingevolge het bepaalde in artikel 3, tweede lid, van de Wob dient de
verzoeker bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop
betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te
ontvangen te vermelden.
12. Zoals reeds aangegeven in de bestreden beslissing hebben
Gedeputeerde Staten het verzoek van de VGG, gezien het onderwerp
van de brief van de VGG d.d. 11 april 2012 “Beroepsprocedure van
uw provincie bij bet HofvanJustitie (inclusiefverzoek om informatie op
basis van de Wet openbaarheid van bestuur)” en de inhoud daarvan,
—

—
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aldus opgcvat dat dit uitsluitend ziet op de beroepsprocedure bij bet
HoivanJustitie.

Datum

30 oktober 2012
Zaaknummer

13. Bij de beoordeling of een bestuursorgaan een verzoek voldoende ruim
heeft opgcvat kijkt de rechter daarhij zowel naar de letterlijke tekst als
naar de strckking van het verzoek.’ Het College is van oordeel dat het
mede gelet op bet ondcrwerp en de inhoud van voornoemde brief d.d.
11 april 2012 bet verzoek van de VGG heeft mogen opvatten zoals
bet dat heeft gedaan.

C2096496
Ons kenmerk
—

3297074

—

14. Zoals hiervoor reeds toegelicht had bet door een rechtsgeleerd
raadsman opgestelde verzoek van VGG als onderwerp
“Bcroepsprocedure van uw provincie bij het HofvanJustitie (inclusief
verzoek om informatie op basis van de Wet openbaarheid van
bestuur)”. Op pagina 1 en 2 van de brief wordt de aanleiding van het
verzoek vervolgens toegelicht. Deze aanleiding houdt verband met het
feit dat er door de verschillende provincies beroep is ingesteld bij bet
HofvanJustitie van de Europese Unie tegen de beschikking van de
Europese Commissie van I3juli 2011 (nr. C(201 1)4945 def.).
Vervolgens wordt bet verzoek om informatie gespecificeerd. Bij de
specificatie van het verzoek wordt veelvuldig verwezen naar de
‘voornoemde beroepsprocedure’ (specificatie onder nummers 1,2 en 4).
Bij bet laatste punt (6) van de omschrijving van bet verzoek wordt ten
slotte verzocht om ‘alle overige documenten die betrekking hebben op
de beroepsprocedure bij het HofvanJustitie’. Het College heeft, gelet
op de hiervoor zakelijk weergegeven tekst en strekking van de brief van
Stibbe van 11 april 2011, bet verzoek aldus mogen uitleggen dat dit
uitsluitend betrekking had op documenten (zoals nader gespecificeerd
onder de in het verzoek genoemde punten 1 tot en met 6) die
betrekking badden op kort samengevat de beroepsprocedure bij het
HofvanJustitie.
—

—

—

15. De VGG voert in bezwaar aan dat de algemene verwijzing in de door
VGG in haar verzoek gegeven opsomming van gewenste documenten
naar ‘het onderhavige dossier’ voor het College aanleiding had moeten
vormen om bet verzoek mede aldus te begrijpen dat dit tevens
betrekking had op het ‘gelijkberechtigingsdossier’. Gelet op hetgeen
biervoor is opgemerkt over de duidelijke tekst en strekking van bet
verzoek en gelet op het feit dat de verwijzing naar ‘bet onderhavige
dossier’ in bet verzoek niet is toegelicht, heeft bet College bet verzoek
mogen opvatten zoals bet dat heeft opgevat.

‘Zie Daalder 2011, p. 396 en bijvoorbeeld AbRvS 24 september 2008, LJ BF2 158.
7/39

Provincie Noord.Brab1*&.

1 6. (.)vcrigcns zij hicrover flog opgemcrkt dat (IC verplichtmg om op grond
van de Wob inhirmatic tc vcrstrckken zich bcpcrkt tot informatie die op
2 Het verzoek van
het moment van indiening van bet vcrzoek bestaat.
dc VGG beth dan ook in iecler geval geen bctrckking op documenten
die zijn vcrvaardigd na de datum van het verzoek (zijndc 11 april
20l2).

Datum

30 oktober 2012
Zaaknummer

C2096496
Ons kenmerk

3297074

17. Voor zover de VGG kan worden gevolgd in haar stelling dat haar
verzock door bet College te bcperkt heef opgevat, heeft te gelden dat
de provincie ook over deze documenten niet heschikt.
18. Dc VGG betwist dat de provincie niet beschikt over documentatie over
de relatie van de provincie met de TBO’s met hetrekking tot de
beroepsprocedure bij bet Gerecht van de EU. Er zou sprake zijn van
intensieve samenwerking/contact/overleg tussen de TBO’s en de
provincies, hetgeen de VGG onderbouwt onder verwijzing naar een
aantal (deels openbaar gemaakte) documenten.
19. VGG leidt uit de door haar genoemde documenten het vermoeden af
dat er sprake zou zijn van een intensief contact tussen de TBO’s en de
provincies. Volgens de VGG zou het daarom naar bet College
begrijpt aannemelijk zijn dat de provincie Noord-Brabant zou
beschikken over documentatie over de relatie van de provincie Noord
Brahant en de TBO’s met betrekking tot de heroepsprocedure bij het
—

—

Gerecht van de EU.
20. VGG verwijst ten eerste naar een versiag van het Vakberaad Grond
van 15 september 2011 en concludeert op basis daarvan dat er bij deze
overleggen vertegenwoordigers van de Landschappen aanwezig waren.
Het isjuist dat vertegenwoordigers van de Landschappen in bepaalde
gevallen aanwezig waren bij het Vakberaad Grond. Voor zover het
College documenten met betrekking tot het Vakberaad Grond, waarbij
de beroepsprocedure aan de orde is geweest, onder zich heeft, zijn deze
documenten echter inhoudelijk beoordeeld.
21. VGG wijst erop dat het beroepschrift dat namens de TBO’s bij het
Gerecht is ingediend in de conceptversie en in de definitieve versie aan
de provincies is toegezonden. Dit isjuist. Met toestemming van de
TBO’s en de Provincies hebben de TBO’s en de Provincies over en
weer kennis genomen van de (definitieve concepten van) de

Daalder 2011, p.
.
397
Vgl. bijvoorbeeldAbRvS 21 augustus 2001, AB 2003,42 en AbRvS 14 december
2005, LJNAU7938.

2
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beroe
)
1
schriftcn. i)e daarop bctrekking hebbende stukken zijn evencens
bcoordcelcl en cleels opcnbaar gcmaakt.

Datum

30 oktober 2012
Zaaknummer

22. VGG wljst er tot slot nog 0 dat er in Zuid-Holland strategisch overleg
zou zijn gevoerd met de TBO’s en dat bet College van Gedeputeerde
Staten van Overijsscl een afschrift van een brief over de
aankoopsubsidiercgeling zou hebben toegezonden aan de TBO’s. Het
gaat hierbij ten eerste om documenten die zich (uitsluitend) hij de
colleges van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland respectievelijk
Overijssel bevinden. Het gaat bovendien om documenten die geen
betrekking hebben op de beroepsprocedure.

C2096496

Ons kenmerk
3297074

23. Anders dan door VGG wordt gesteld is er geen sprake van documenten
betreffende de communicatie tussen de provincie en de TBO’s omtrent
de beroepsprocedure, die het College onder zich heeft. De documenten
die het College met betrekking tot de heroepsprocedure onder zich
heeft (waaronder begrepen de door VGG op pagina 12 van haar
bezwaarschrift onder 1 en 2 genoemde documenten) zijn door het
College in het kader van het verzoek beoordeeld. Over meer of andere
documenten met betrekking tot de beroepsprocedure beschikt het
College niet. In dat verband merkt het College op dat de TBO’s en de
provincies zelfstandig beroep hebben ingesteld. Het gaat hierbij om
gescheiden trajecten. Het is daarom ook logisch dat er onder het
College geen documenten herusten met hetrekking tot de relatie tussen
de TBO’s en de provincie Noord-Brabant over deze
beroepsprocedures. Voor zover (vertegenwoordigers van) de TBO’s
aanwezig zijn geweest bij overleggen waar ook ambtenaren van de
provincie Noord-Brabant aanwezig zijn geweest (en waarbij de
beroepsprocedure aan de orde is gesteld), zijn de daarop betrekking
hebbende documenten door het College beoordeeld.
De (hoogte van de) declaraties van AKD
24. In bet bestreden besluit heeft het College eveneens aangegeven niet te
beschikken over documenten betreffende declaraties van dan wel
hetalingen aan AKD. Aangezien de deze documenten niet onder het
College berusten, kunnen ook deze niet openbaar worden gemaakt.

25. Ten aanzien van de hoogte van de declaraties van AKD merkt de VGG
op dat het lastig te geloven is dat de provincie niet beschikt over
documenten hieromtrent. Hierbij wijst de VGG op stukken waaruit zou
blijken dat de provincies opdrachtgever zijn van AKD en ook
gezamenlijk de declaratie zullen betalen. Om die reden mag volgens de
VGG verwacht worden dat de provincies ook over de betreffende
declaratie(s) beschikken.
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Datum

26. \/oor deze documenten heeft te gelden dat deze niet onder het College
berusten, maar onder bet IPO. Het isjuist dat AKD ten behoeve en in
opdracht van onder andere onze provincie werkzaamheden verricht in
verband met het onder andere door onze provincie ingestelde bcrocp
tegen de beschikking van ne Europese Commissie. Deze
werkzaamheden maken onderdeel uit van een in 2009 door bet
Interprovrnciaal Overleg aan AKD verleende opdracht. De
overeenkomst met AKD is (dus) uitsluitend tussen laatstgenoemd
kantoor en bet Interprovinciaal Overleg tot stand gekomen. Door AKD
wordt dan ook naar ons College heeft begrepen uitsluitend
gedeclareerd aan bet Interprovinciaal Overleg. Dat er door de
gezamenlijke provincies (zie de door VGG aangehaalde besluitvorming
van het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel) daartoe een
budget aan bet Interprovinciaal Overleg beschikbaar is gesteld en dat
er over de aan het IPO uit te brengen offertes overleg is gevoerd met
ambtenaren van de provincie Zuid-Holland en Utrecht, doet er niet
aan af dat de provincie Noord-Brabant niet de opdrachtgever van
AKD is geweest, geen overeenkomst met AKD heeft gesloten en geen
declaraties van AKD heeft ontvangen.

30 oktober 2012
Zaaknummer

C2096496
Ons kenmerk

3297074

—

27. De VGG voert bier aan dat, indien de provincie niet over deze
documenten (declaraties) zou beschikken omdat deze berusten bij het
IPO, toch tot openbaarmaking zou moeten overgaan. Hetzelfde
hebben te gelden met betrekking tot documenten aangaande de
beweerde relatie tussen de TBO’s en onze provincie met betrekking tot
bet beroep tegen de beschikking van de Europese Commissie. In dat
verband betrekt de VGG de stelling onder verwijzing naar een
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
van 25 mei 2011 dat de documenten bij de provincie behoren te
berusten. De VGG noemt een viertal gevallen waarin er volgens haar
sprake is van een situatie dat stukken hij het College behoren te
berusten. Volgens de VGG zou het uit de literatuur voortvloeien dat in
de vier door haar genoemde gevallen, stukken onder ons College
behoren te berusten. De VGG verwijst in dat verband naar pagina 156
en 157 van E.J. Daalder, Handboek openbaarheid van bestuur, Den
Haag 2011.
—

—

28. De VGG stelt ten eerste dat de documenten onder ons College behoren
te berusten omdat er sprake zou zijn van een functionele relatie tussen
het bestuursorgaan en de documenten. Deze stelling van de VGG
berust kennelijk op de volgende passage uit het hiervoor aangehaalde
handboek: “Maar in andere gevallen Ls moei4jker aan te geven wanneer bepaalde

AbRvS25mei2Oll,Gst.2011/l2lenAB2Oll/233.
4
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siukken onder een bestuursorgaan behoren te berusien. Te denken vail bijvoorheeid aan
hel geval waarin een besluursoigaan werkaamheden aan een derde uitbesteed. In
sommige gevailen ai het dossier van die derde dan moeten en kunnen worden
beschouwd ais berustend onder een bestuursorgaan. Dii is in iedergeval aan de orde
wanneer kan worden gezegd dat er eenfunctioneie reiatie tussen het besiuursotgaan en
de documenten is. 0/er sprake is van eenfunciioneie relatie a1 aan de hand van de
concreteJèiten van het geval inoeten worden beoordeeid.”

Datum

30 oktober 2012
Zaaknummer

C2096496
Ons kenmerk

3297074

29. Dc door de VGG aangehaalde passage uit het hiervoor bedoelde
handboek ziet derhalve uitsluitend op het geval waarin een
bestuursorgaan bepaalde werkzaamheden aan een derde uithestccdt. In
dit geval is er geen sprake van een geval waarin de provincie
werkzaamheden aan een derde uitbesteedt. Er bestaat (zie hiervoor)
uitsluitend een contractuele relatie tussen AKD en het lnterprovinciaal

Overleg met betrekking tot de door AKD te verrichten
werkzaamheden. Het College vermag niet in te zien waarom er in een
geval dat de provincie geen opdrachtgever van AKD is en ook de uit
die opdracht voortvloeiende declaraties niet betaalt, er toch sprake zou
zijn van een zodanige functionele relatie tussen de provincie en deze
documenten dat geconcludeerd zou moeten worden dat die
documenten onder ons College berusten. Van enige uitbesteding van
werkzaamheden aan de TBO’s is evenmin sprake, terwijl er (zie
hiervoor) buiten de door ons College reeds beoordeelde documenten
geen documenten zijn met hetrekking tot de heweerde relatie tussen de
TBO’s en de provincies met betrekking tot de beroepsprocedure.
30. Bovendien zij opgemerkt dat er geen sprake is van een contractuele
relatie tussen het IPO en de provincie(s) waaruit voortvloeit dat het IPO
verplicht is afschriften van de declaraties aan (de bestuursorganen van)
de provincie(s) te leveren. In de uitspraak van 13 juli 2005 waarnaar
door de VGG wordt verwezen wordt door de Afdeling overigens
slechts opgemerkt dat de Commissie onderzoek cafébrand
nieujaarsnacht 2001 niet had bedongen dat zij de beschikking zou
krijgen over het door de onderzoekers gebruikte werkmateriaal, zoals
in dat geval gespreksverslagen. Dit leidde ertoe dat de Minister zich in
die zaak terecht op het standpunt had gesteld dat de documenten niet
bij hem berusten of behoorden te berusten.
—

—

—

—

3 1. De VGG stelt voorts dat het IPO in dit geval onder de
verantwoordelijkheid van de provincies werkzaam zou zijn. Voor de
conclusie dat het IPO in dit geval zou werken onder
verantwoordelijkheid van de provincies is ingevolge vaste rechtspraak
vereist dat het IPO zich (in dit geval) moet richten naar opdrach ten of
—

—

I.—
5

—.—‘

—i— —

AbRvS 13 juli 2005, Gst. 2005/ 138 m.nt. R. Kooper.
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aanwijzingen van ons College (vergelijk de door de VGG zeif
aangchaalde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 25 mei
2011, UN: BQ5933 r.o. 2.4.3). Door de VGG wordt terecht niet
gestelci dat de IPO zich in haar relatie tot AKD dient te richten naar
opdrachten of instructies van (onder andere) ons College. Dat er over
de aan het IPO uit te brengen offerte voorafoverleg is gevoerd met
ambtenarcn, alsmedc dat de verzoekschriften in concept door AKD
aan de provincies zijn voorgelegd, maakt nog niet dat het IPO zich met
betrckking tot haar contractuele relatie met AKD en meer specifiek de
door AKD aan hct IPO verstuurde declaraties moet richten naar de
aanwijzingen en opdrachten van (onder andere) ons College.

Datum

30 oktober 2012
Zoaknummer

C2096496
Ons kenmerk

3297074

32. Voorts hetwist bet College dat er sprake zou zijn van de situatie dat de
documenten opzettelijk buiten het bestuursorgaan zijn gebracht
teneinde de werking van de Wob te frustreren of te doorkruisen. Ons
College heeft hiervoor toegelicht dat en waarom de declaraties zich niet
onder ons College maar onder het IPO bevinden. Van een situatie
waarin, laat staan opzettelijk, zou zijn beoogd om de werking van de
Wob te frustreren kan dan ook bezwaarlijk worden gesproken.
33. Overigens doet de VGG in alinea (32) stellen dat, indien de
documenten bij de provincie behoren te berusten, het College de
betreffende documenten alsnog openbaar moet maken. Deze (onjuiste)
stelling wordt in alinea (38) terecht genuanceerd, waar wordt
opgemerkt dat nadat het College (aantoonbaar) al het redelijkerwijs
mogelijke heeft gedaan om de documenten te achterhalen zal moeten
worden beoordeeld of de documenten openbaar gemaakt kunnen
worden. Gelet op het voorgaande doet zich naar het oordeel van het
College echter niet de situatie voor dat de door de VGG verzochte
documenten bij de provincie behoren te berusten. Op het College rust
derhalve ook niet de plicht om al het redelijkerwijs mogelijke te doen
om de documenten alsnog te achterhalen, teneinde die documenten
daarna te kunnen beoordelen.
—

—

Beroep op artikel 10 EVRM
34. Voorts doet de VGG een beroep op artikel 10 EVRM, dat er tevens toe
zou strekken een recht op informatiejegens de overheid toe te kennen.
Naar opvatting van de VGG zou dit recht worden geschonden indien
het College openbaarmaking van de betreffende documenten zou
weigeren met als motivering dat het documenten betreft die niet bij de
provincie berusten maar bij het IPO. Deze overigens summier
toegelichte stelling van de VGG vindt geen steun in het recht.
—

—
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35. In het kader hiervan hecht het College eraan om te wijzen op een
overweging uit de uitspraak van de Afdeling van 1 9januari 2011:

Datum

30 oktober 2012
Zaaknummer

“2.3.2. VoortsJbalt het door De Linkse Kerk beloogde, dat j op grond van artikel
10 van het E VRM recht heçfi op verstrekking dan wel openbaarmaking van de emailherichten. Met de bepalingen in de Wob is inmenging in het in artikel 105 eerste
1ia, van het E VR/vf gewaarborgde rechi om inlichtingen te onivangen in dit geval bjj
wet voorien. Voorts is voldaan aan het vereiste dat de inbreuk op dat recht
nood2Jike4jk is in het belang van liet bescherinen van de rechten van anderen. De e
,nailberichten zjn naar hun aard bestemd voor intern verkeer.
artikel 10 van het
EVR/v1 met vereist dat alle informalie verstrekt wordt ofopenbaar wordtgemaakt en
dat artikel staten die par4j jn bj het verdrag de moge1jkheid biedt bj wet
beperkingen te verbinden aan het verstrekken dan wel openbaar maken van gegevens en
documenten
bjvoorbee1d ter bescherining van het belang om in vertrouwe1jke sJèer
te kunnen ‘brainstormen’ onder vrees voor geichtsvethes en het kunnen waarborgen
dat bj de vonngeving van het beleid de betrokkenen in alle vrijheid hun gedachten en
opvattingen kunnen uiien
en de Wob in artikel 11 vooriet in een derge4jke
beperking, bestaat geen grond voor het oordeel dat het college in strijd met die bepaling
niet de door De Linkse Kerk gevraagde e-mailberichten volledig heeft verstrekt dan wel
openbaar heçfl gemaakt. “6

C2096496
Ons kenmerk

3297074

—

36. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak vereist artikel 10 van het
EVRM niet dat alle informatie wordt verstrekt of wordt openbaar
gemaakt en biedt dat artikel staten die partij zijn bij het verdrag de
mogelijkheid bij wet beperkingen te verbinden aan de verplichting om
gegevens en documenten te verstrekken of openbaar te maken. De Wob
houdt een dergelijke toelaatbare beperking in. Hiervoor is toegelicht
dat en waarom de Wob niet noopt tot openbaarmaking van de door
VGG verzochte documenten. Dat brengt gelet op de hiervoor
aangehaalde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met zich
dat artikel 10 van het EVRM in dit geval niet is geschonden.
—

—

Documenten waarover de provincie wel beschikt
37. Eerst worden door de VGG haar bezwaren besproken die betrekking
hebben op de documenten waarover alle provincies afzonderlijk
beschikken. De VGG hanteert daarbij de volgende verdeling:
(1) Documenten (gespreksverslagen en agenda’s) met betrekking tot
besprekingen die hebben plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers
van verschillende provincies.
(2) Adviezen aan de provincies van AKD advocaten en correspondentie
van en met AKD advocaten.

6
A
bRvS l9januari20ll,LJNBP1316.
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(3) 1)c vcrzockschriftcn die door (IC provincies en (IC ‘l’130’s zijn
ingediend hij het Gcrecht van de EL.
(4) Overige (locumenten (in het bijzondcr e-mailberichtcn).

Datum

30 oktober 2012
Zaaknummer

C2096496

Documenten (gesprcksverslagen en agenda’s) met hctrekking tot
besprekingen die hcbben plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers
van verschillende provincies

Ons kenmerk

3297074

38. Het College heeft ecn besluit genomen over de openhaarmaking van
cen aantal documentcn die hetrckking hebben op hesprekingen die
hebben plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van verschillende
provincies. In bet bijzonder betrefi het de volgende documenten:
(1) Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 13 oktober
2011
(2) Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 13 oktober 2011
(3) Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 9 november
2011
(4) Agenda vergadering BALG d.d. 9 november 2011
(5) Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 9 november 2011
(6) Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 15 september 2011
(7) (Concept)Verslag Vakberaad Grond d.d. 15 september 2011
(8) Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 27 oktober 2011
(9) Agenda Vakheraad Grond IPO d.d. 5 april 2012
39. Voornoemde documenten zijn voor een deel openbaar gemaakt; de
overige informatie in de documeriten is zwart gemaakt.
40. Hieraan heeft bet College ten grondsiag gelegd dat:
(1) het documenten betreft die zijn opgesteld ten behoeve van intern
beraad die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten als bedoeld in
artikel 11 Wob;
(2) de documenten (deels) persoonsgegevens bevatten die gelet op de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen niet
openbaar gemaakt worden;
(3) het belang tot openbaarmaking van de gevraagde informatie met
betrekking tot een deel van die informatie niet opweegt tegen bet
belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden als bedoeld in artikel 10 tweede lid,
aanhef en onder g Wob;
(4) het belang tot openbaarmaking van de gevraagde informatie met
betrekking tot een deel van die informatie niet opweegt tegen de
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cconomischc of financiele helangen van de pronc1es als bedoeld in
artikel 10 twccde lid aan hef en onder b Wob.

Datum

30 oktober 2012
Zaaknummer

41. De VGG bcspreekt achtereenvolgens de verschillende grondsiagen die
(10cr hct College zijo toegcpast bij hct (gedecltelijk) niet openbaar
rnakcn.

C209649á
Ons kenmerk
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Intern beraad: persoonlij ke beleidsopvattingen
42. Allerecrst bespreekt de VGG de absolute uitzonderingsgrond cx artikel
11 Wob. Het gaat bier om documenten opgesteld voor intern beraad
die persoonlijke heleidsopvattingen bevatten. Dc VGG trekt in twijfel
dat de documenten zijn opgesteld met het oogmerk van intern beraad.
43. Dc VGG betoogt daartoe ten eerste dat de betreffende stukken niet
zouden zijn opgesteld met het oogmerk van intern beraad. In dat
verband stelt de VGG dat er bij de betreffende overleggen
klaarblijkelijk veel personen aanwezig waren, aismede stelt de VGG dat
zij vermoedt dat de betreffende stukken ook op grote schaal zijn
verspreid.
44. Het College hecht er in dat verband aan om te citeren uit de ook door
de VGG aangehaalde memorie van toelichting bij de Wob:

“Het interne karakter van een stuk wordt bepaald door lid oogmerk waarinee het stuk
is opgesteld. Van intern beraad kan dan ook sprake zjn wanneer exteme personen of
organen bf het veiame1en van gegerens, het ontwikkelen van beleidsalternatieven
en/ofde afronding van het beraad binnen het overheidsorgaan worden betrokken. Een
derge4jke betrokkenheid doet bet interne karakter nan het beraad evenwel veroallen
wanneer daaraan het karakter van advisering ofgestructureerd overleg in plaats van
beraad moet worden toegekend. Ook de grootte van de kring die bj het beraad is
betrokken kan ertoe leiden dat er geen sprake is van intern beraad. Een haarscherpe,
aan objektieve maatstaven afte meten aJbakening voor alle gevallen is naar onze
mening niet moge4jk. De term ((beraath) impliceert niet dat over deze documen ten
steeds overleg in collegiaal verband moet worden gepleegd. Ook documenten waarvan
de inhoud bestemd is voor éénfrnctionaris vallen eronder. ZJj die e hebben opgesteld
ofde inhoud ervan voor hun verantwoording hebben genomen, moeten de bedoeling
hebben gehad dat ze ouden dienen voor zich4fofvoor het gebruik door anderen
binnen de overhekL “
45. Duidelijk is dat in dit geval de documenten zijn opgesteld met het
oogmerk van intern beraad. Juist is dat de grootte van de kring die bij
het beraad is betrokken ertoe zou kunnen leiden dat er geen sprake
7

MvT bij de Wob, Kamerstukken 111986/87, 19 859, nr. 3, p. 13.
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mccr is van intern beraad. Dit is afhankelijk van de concrete
omstancligheden van het geval, waarbij de grootte van de kring van
deelnemers aan het overleg een in aanmerking te nemen omstandighcid
vormt. Van belang is dat de opmerking in de memoric van toclichting
over de grootte van de kring van personen die hij het hcraad is
betrokken, ziet Op het geval waarin externe personen of organen bij het
intcrne overleg worden bctrokkcn. In bcginsel doet een dergelijke
hetrokkenheid volgens de regering niet af aan het interne karakter van
het beraad, tenzij deze externe betrokkenheid het karakter zou krijgcn
van advisering of van gestructureerd overleg in plaats van heraad.
Bovendien kan nog steeds volgens de regering de bctrokkenheid van
externen het interne karakter aan het overleg ontnemen indien de kring
van betrokken externen te groot wordt. Zoals hlijkt uit de memorie van
toelichting zijn er geen objectieve maatstaven vast te stellen waaraan
kan worden getoetst of er sprake is van intern beraad, of advisering of
gestructureerd overleg. In onderhavig geval is de kring van betrokken
externe personen niet van zodanige grootte dat dit tot gevoig zou
hebben dat er geen sprake zou zijn van intern beraad. Bij de Brede
Adviesgroep Landelijk Gebied (BALG) gaat het om (in beginsel) één
vaste ambtelijke vertegenwoordiger per provincie (in voorkomend geval
incidenteel uit te breiden met een of meerdere vakambtenaren), een
voorzitter en een beperkt aantal vertegenwoordigers van het IPO. Bij
bet Vakberaad grond gaat het in omvang om een mm of meer gelijke
samenstelling, zij het dat daar in bepaalde gevallen ook een
vertegenwoordiger van de Landschappen of Staatsbosbeheer bij
aanwezig is. Van belang is om te benadrukken dat zowel de BALG als
het Vakberaad Grond zijn ingesteld om het door de provincies te
voeren beleid aangaande (de inrichting) van bet landelijk gebied te
kunnen voorbereiden en dienaangaande afstemming te laten
plaatsvinden. Daar doet het feit dat er in bepaalde gevallen
vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en de Landschappen
aanwezig zijn geweest bij het Vakberaad Grond niet aan af. Deze
aanwezigheid strekte er in voorkomend geval slechts toe dat aan de
provincies informatie werd verstrekt. De aanwezigheid van de
betreffende vertegenwoordigers strekte er met andere woorden niet toe
om het overleg het karakter te geven van een gestructureerd overleg
met de Landschappen en Staatsbosbeheer.
—

Datum

30 oktober 2012
Zaaknummer

C2096496
Ons kenmerk
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—

46. VGG heeft voorts bet vermoeden dat de betreffende stukken op grote
schaal zijn verspreid. Deze veronderstelling is nietjuist. De VGG doet
dit vermoeden steunen op het feit dat kennelijk in bet kader van bet
Vakberaad grond versiag is gedaan van de discussie binnen de BALG.
Voorts wordt gewezen op het beweerde feit dat de versiagen van het in
Zuid-Holland gehouden ‘strategisch aankoopoverleg’ standaard aan
Natuurmonumenten zouden zijn toegezonden. Deze door de VGG
16/39
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gestclde omstandigheden hebben gecn betrekking op de hicr relcvante
vraag of de beoordeelde documentcn (zie voor een overzicht de
hiervoor weergegeven opsomming) aan derden beschikbaar zijn gcsteld.
Dc betrell’ende versiagen en agenda’s zijn uitsluitend verstrekt aan de
bij dat overleg betrokken personen. Dc stukken zijn nict met nict bij het
interne beraad betrokken personen gedeeld.

Dahim

30 oktober 2012
Zaaknummer

C2096496
Ons kenmerk

3297074

47. Dc VGG geeft vervalgens een invulling aan het begrip gestructureerd
overleg, onder verwijzing naar twee uitspraken van de Rechtbank
Rotterdam en de Rechthank Almelo. Meer in het bijzonder bepleit de
VGG daartoe dat aan het Vakberaad Grond en aan de Brecle
Advicsgroep Landelijk Gebied (BALG) het karakter van ‘gestructureerd
overleg’ toekomt omdat er sprake zou zijn van vaste deelnemers, die op
structurele basis bijeen komen. VGG voegt daaraan toe dat agenda’s en
versiagen ambtelijk worden opgesteld c.q. voorbereid. Deze gestelde
omstandigheden zijnjuist, maar kunnen niet tot de door VGG
gewenste conclusie leiden dat aan bet beraad bet interne karakter is
komen te ontvallen. Zoals hiervoor reeds is toegelicht, volgt uit de
hiervoor aangehaalde passage uit de memorie van toelichting bij de
Wob dat bet interne karakter aan het overleg kan ontvallen indien daar
externe personen bij zijn betrokken en deze betrokkenheid het karakter
van advies of gestructureerd overleg heeft gekregen. Indien er sprake is
van een structureel en georganiseerd intern overleg, is er met andere
woorden nag steeds sprake van intern beraad. Bij de overleggen van de
BALG zijn geen externe personen betrokken. Zoals hiervoor is
toegelicht zijn er bij het Vakberaad Grand in bepaalde gevallen
vertegenwoordigers van de Landschappen en Staatsbosbeheer
betrokken geweest. Deze betrokkenheid is echter onvoldoende am van
een gestructureerd overleg tussen de vertegenwoordigers van deze
organisaties en de provincies te kunnen spreken, die aan bet Vakberaad
Grond het interne karakter ontneemt. Doel van de aanwezigheid van
de vertegenwoordigers bij het Vakberaad Grond was er immers
uitsluitend in gelegen am gelet op de eigen rol van de Landschappen
en Staatsbosbeheer bij de uitvoering van dat beleid informatie te
verzamelen ten behoeve van de beleidsvorming. De deelnemers aan bet
Vakberaad Grand en de BALG hebben beaagd dat de agenda’s en
versiagen uitsluitend gebruikt kunnen warden door henzelf of door
anderen binnen de overheid.
8
—

—

48. VGG voert aan dat voor zover er sprake zau zijn van documenten ten
behoeve van intern beraad, bet College ten anrechte zau hebben
nagelaten am per document te motiveren waarom er niet voor is
gekozen am met het aag op een goede en democratische
-

8

ABRvS 24 november 2004, UN: AR6306
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hcstuursvorming infbrmatie te verstrekken in niet tot personen
herleidhare vorm.

Datum

30 oktober 2012
Zaaknummer

49. Ingevolge artikcl 11, tweede lid Wob kan, met het oog op cen goede en
clemocratischc bcstuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot
pcrsonen te herleiden vorm. Dc VVG voert aan dat het College deze
beoordeling nict, of in elk geval niet met betrekking tot alle documenten
heeft gemaakt.

C2096496
Ons kenmerk

3297074

50. Ten aanzjen van alle door de VGG bedoelde documenten heeft het
College afgewogen of toepassing gegeven zou moeten worden aan de in
artikel 11, tweede lid, van de Wob neergelegde (discretionaire)
bevoegdheicl. Daarbij is het College steeds op grond van dezelfde
argumentatie tot de conclusie gekomen dat er naar zijn oordeel geen
ruimte bestaat om tot openbaarmaking in niet tot personen te herleiden
vorm over te gaan. Ten aanzien van verschillende documenten is dit
expliciet in de motivering van het bestreden besluit tot uitdrukking
gebracht, terwiji ten aanzien van andere documenten is verwezen naar
deze overwegingen. Bij wege van voorbeeld kan worden gewezen op de
overwegingen dienaangaande uit het bestreden besluit met betrekking
tot de agenda voor de Baig van 9 november 2011:
“Volledigheidshalve ceimelden wj met betrekking tot het niet openbaar te maken
gedeelte can het document geen toepassing te geven aan de ons op grond van het tweede
lid can artikel 11 Wob toekomende bevoegdheid (gl. rechtbank Amsterdam 12
oktober 2011, LJNBR2322;ABRvS2Ojuni 2011, LJJVBR2322, r.o.
2. 6.3), daar wj het in dit geval niet in het belong van een goede en democratische
bestuursvoering achten het resterende gedeelte can de beleidsbriefin niet tot personen te
herleiden norm openbaar te maken. Wj achten het onwenselgk dat de opoattingen van
ambtenaren in het publieke debat een zef/standige rol goon spelen (vgl. rechtbank
Haarlem 1 mei 2012, LJjVBW43 76). Het is bovendien van belong dat
ambtenaren in vrjheid kunnen advi.seren, onder dat zj bevreesd hoeven te zjn dat zj
ofdegenen die zi adviseren later met hun opvattingen geconfronteerd zullen
worden.”
51. Voor zover er ten aanzien van een of meer documenten niet een
expliciete overweging is gegeven of er een verwijzing naar een expliciete
overweging is gegeven, is daarvoor gekozen om herhalingen die geen
redelijk dod dienen te voorkomen. Het ging immers duidelijk om
dezelfde soort documenten ten aanzien waarvan het standpunt van ons
College genoegzaam uit de beschikking blijkt. Op grond van de
rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is het toegestaan om
een besluit op een Wob-verzoek zodanig vorm te geven dat daarmee
onnodige herhalingen worden voorkomen:
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“2. 1.2. Zoals de Afde1in eerder heçji overwogen (tie onder meer de uitspraak van
28 april 2010 in aak nr. 200906961/1) moet in beginsel per document of
onderdeel daarvan worden gemotiveerd op nielke grond openbaannaking daa?van
ach1erwee wordt gelaten. A Is dat ou leiden tot herhalingen die geen rede4jk doel
dienen kan daaivan worden afgezien. Voorts hefl de Afdeling eerder overwogen
(uit.spraak van I 6fibruari 2011 in aak nr. 201006133/1) dat indien meer
(Jan één weigeringsgrond van toepassing is geacht op een document dat uit
verschillende onderdelen bestaat, dee uit.ondering ich slechts kan voordoen indien
voldoende ken baar is van welke weigeringsgrond voor welk onderdeel wordt
uitgegaan. “

Datum

30 oktober 2012
Zaaknummer

C2096496
Ons kenmerk

3297074

52. Voor zover uw commissie van oordeel zou zijn dat in het bestreden
besluit ten aanzien van alle documenten een expliciet tot artikel 11,
tweede lid, Wob te herleiden motivering dient te bevatten, zal dat
gebrek in het kader van de beslissing op bezwaar worden hersteld.
53. Door de VGG wordt, onder verwijzing naar een uitspraak van de
Afdeling, gesteld dat naarmate de kring van betrokkenen groter is, er
eerder aanleiding bestaat om persoonlijke beleidsopvattingen in
geanonimiseerde vorm openbaar te maken. Zoals de Afdeling ook in de
aangehaalde uitspraak’° overweegt, is de beslissing om over
persoonlijke beleidsopvattingen informatie te verstrekken aan het
bestuursorgaan.” Het College heeft hierin dus een discretionaire
bevoegdheid om met het oog op een goede democratische
bestuursvorming al dan niet over persoonlijke beleidsopvattingen
informatie te verstrekken. Overigens mag het dit slechts in tot personen
herleidbare vorm doen indien de betrokkene daarmee heeft ingestemd.
Bovendien kan uit de door de VGG aangehaalde uitspraak niet de
rechtsregel worden afgeleid dat naarmate de kring van betrokkenen
groter is, er eerder aanleiding hestaat om informatie in niet tot
personen te herleiden vorm openbaar te maken. De Afdeling heeft in
de betreffende uitspraak slechts tot uitdrukking gebracht dat de kring
van de betrokkenen een rol kan spelen bij de beantwoording van de
vraag of een geanonimiseerde versie van de persoonlijke
beleidsopvattingen kan worden verstrekt. Anders dan de VGG
(kennelijk) veronderstelt gaat het in dit geval om een beperkte en
aanwijsbare groep van ambtenaren. Onder verwijzing naar de door
VGG zeif aangehaalde uitspraak kanjuist hierin een rechtvaardiging
worden gevonden om geen geanonimiseerde versie van de gevraagde
informatie te verstrekken.

AbRvS l3juni2Ol2,LJNBW8199.
9
‘°AbRvS 4 mei 2010, AR 2010/213.
“Zie bijv. ookAbRvS 14 oktober 2009, nr. 2009001 12/1/H3.
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.4

Persoonlijke levenssfeer

Datum

30 oktober 2012

54. VGG doet stellen dat uit het bestreden besluit niet zou blij ken 01) basis
van welke weigeringsgrond het College ervoor zou hebben gekozen om
de namen van de betrokken ambtcnarcn in de bedoeldc versiagen en
agenda’s niet openbaar te maken. Dc VGG vermoedt dat deze
weigering is gebaseerd op het bepaalde in artikel 10, tweede lid aanhef
en onder e van de Wob. De VGG is van oordeel dat uit bet bestreden
besluit niet of onvoldoende blijkt welke belangenafweging bet College
in dat verband aan zijn kennelijke besluit ten grondsiag heeft gelegd.
Naar het oordeel van de VGG hadden in dit geval de namen van de
betrokken ambtenaren openbaar gemaakt moeten worden omdat het
zou gaan om bet beroepshalve functioneren van ambtenaren.

Zaaknummer

C2096496
Ons kennierk

3297074

55. Het College heeft ervoor gekozen om alle namen van opstellers
van/betrokkenen bij de documenten onleesbaar te maken. Hieraan
heeft het College ten grondslag gelegd dat de persoonlijke levenssfeer
van de betrokkenen zwaarder dient te wegen dan het belang van
openbaarmaking van namen. Daarbij heeft het College een beroep
gedaan op het bepaalde in artikel 10, tweede lid aanhef en onder e en
heeft daarbij opgemerkt dat hij de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van de betrokken ambtenaren zwaarder vond wegen,
aangezien er in dit geval sprake is van een openbaarmakingjegens een
ieder. Anders dan de VGG veronderstelt blijkt expliciet uit het
bestreden besluit dat de weigering om de betreffende namen openbaar
te maken steunt op het bepaalde in artikel 10, tweede lid aanhef en
onder e, van de Wob. Eveneens is in het bestreden besluit expliciet
aangegeven welke belangenafweging er dienaangaande door bet
College is verricht. Door het College wordt expliciet verwezen naar de
overwegingen uit bet bestreden besluit met betrekking tot de Notitie
overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 13 oktober. Voor
zover in het bestreden besluit niet steeds expliciet of door een
verwijzing naar deze belangenafweging is verwezen, is daar gelet op
de gelijksoortigheid van de documenten voor gekozen om onnodige
herhalingen te voorkomen. Het besluit is anders dan de VGG bepleit
derhalve voldoende gemotiveerd.
—

—

56. VGG bepleit dat de te verrichten belangenafweging er in dit geval toe
had moeten leiden dat de namen van ambtenaren wel openbaar
zouden zijn gemaakt. Volgens de VGG zouden de namen van
ambtenaren niet of nauwelijks privacygevoelig zijn, terwijl uit de
rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak zou blijken dat met
betrekking tot ambtenaren slechts in beperkte mate een beroep kan
worden gedaan op de eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer
waar het hun beroepshalve functioneren betreft. Dit standpunt van
20/39
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VGG vinclt geen steun in het recht. Ter toclichting moge het volgende
dicncn.

Datum

30 oktober 2012
Zaoknummer

57. Bij de beoordeling van de vraag of de persoon1ikc levenssfcer zich
tcgcn openbaarrnaking vcrzet, zal het belang van dc hesuherming van
de persoonlijke lcvenssfeer moeten worclcn afgewogen tegen het helang
van dc puhlickc controic, hetgcen bij minder privacygevoehge gegevens

C2096496
Ons kenmerk

3297074

eerder tot een verplichting tot openbaarmaking kan leiden.’
2
58. In (le memoric van toelichting bij de ‘v\ob is exphcict uagcsprokcn dat
de beschcrming van de persoonlijke levenssfeer niet is beperkt tot
particuliere personen. Het rccht komt ook toe aan bestuurders en
3 Hierbij is cen duidelijke tendens naar het meer
ambtcnaren.’
beschermen van namen van ambtenaren of werknemers van
ondernemingen, ook a! gaat het uitsluitend om het beroepshalve

functioneren van de betrokkerien
4
.’
59. In haar uitspraak van 1 8juli 2007 (AB 2007, 328) 2007 overweegt de
Afdeling:

“Zoals de Afdeling eerder hefl oveiwogen in de uitspraak van 1 Ijuli 2004 in aak
no. 200400090/1 (AB 2004, 349) kan, waar /zetgaat om beroepshalve
Jlmctioneren van ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op
het belang van eerbiediging van hun persoon4jke levenssjèer. Terecht hefl de
rechtbank oveiwogen dat het ten aanien van odanigfunciioneren in beginsel geen
beroep kan worden gedaan op artzkel 10, tweede 1id aanhfen onder e, van de Wob,
maar dat dit anders lzgt indien het betrfl het openbaarmaken van namen van de
ambtenaren. iVamen jn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiedging van
de persoon4fke levenssfrer kan zich tegen het openbaarmaken daarvan verzetten.
Voorts is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een
individuele burger die met een ambtenaar in contact treed4 maar om openbaarmaking
van de naam in de zin van de Wob.”

60. In latere uitspraken is het uitgangspunt dat namen persoonsgegevens
zijn en artikel 10, tweede lid, onder e zich tegen openbaarmaking
daarvan kan verzetten steeds herhaald.’
5 Ten aanzien van het

Daalder, p. 352.
Memorie van toelichting Wob, Kamerstukken 111986/87, 19859, nr. 3, p. 36.
DaaIder2Ol l,p. 357,verwijzendnaarAbRvS l4augustus 2002,JB 2002/296
4
‘
m.nt. MP (namen opstellers rapport naar arbeidsongeval) en Vz. ARRvS 22 februari
1990, Gst. 6921, 14 m.nt. A.A.L. Beers.
‘ AbRvS 3 februari
2010, UN BL 1844, AbRvS 12 augustus 2009, AB 2009, 383
m.nt. P.J. Stolk,JB 2009/23 1 m.nt. G. Overkleeft-Verburg, Gst. 2010, 34 m.nt.
redactie en AbRvS 23 juli 2008, UN BD 8336.
12
I
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opcnbaar maken van namen van ambteriaren geldt er dus een in de
rechtspraak van de Afdeling bestuursrcchtspraak aanvaardc
uitzondering op de door de VGG ingeroepen (rechts)regel dat er
aangaande bet beroepshalve functioneren van ambtenaren slechts in
bepcrktc mate een beroep kan worden gedaan op de eerbiediging van

Zaaknummer

hun persoonlijke levenssfeer.

3297074

Datum

30 oktober 2012
C2096496
Ons kenmerk

Onevenredige benadeling als bedoeld in artikel 10 tweede lid, aanhef
en onder g Wob
61. Ecn dccl van de informatie in de documenten met betrekking tot de
overleggen van de BALG en bet Vakberaad Grond is geweigerd op
basis van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g Wob. Het betreft de
volgende documenten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 13 oktober
2011
Besprekingsverslag vergadering BALG dd. 13 oktober 2011
Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 9
november 2011
Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 9 november 2011
Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 15 september 2011
(Concept)Verslag Vakberaad Grond d.d. 15 september 2011
Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 27 oktober 2011
Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 5 april 2012

62. Voornoemde documenten zijn, zoals gezegd, voor een deel niet
openbaar gemaakt op grond van artikel 10 tweede lid, aanhef en onder
g Wob. Dc onevenredige benadeling van de provincie Noord-Brabant
is gelegen in de schade c.q. benadeling die openbaarmaking van de
documenten toebrengt, althans kan toebrengen, aan haar procespositie
in de lopende beroepsprocedure bij het Gerecht van Eerste Aanleg
tegen de beschikkingd.d. l3juli 2011 nr. C(201 1)4945 def.). De
provincie Noord.-Brabant is niet gehouden informatie die haar
procespositie kan schaden prijs te geven door openbaarmaking van
documenten (vgl. ABRvS 17 mei 2006, LJVAX2090; ABRvS 9 april
2008,JB2008, 124;enABRvS l6februari20ll,AB2O11,99).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, LJjVAR63O6; en rechtbank ‘s
Gravenhage 29januari 2008, LJNBD6876). Daarnaast is de
onevenredige benadeling van de provincie Noord-Brabant gelegen in
het verlengde van hetgeen hiervoor ten aanzien van artikel 11 Wob is
opgemerkt ten aanzien van de bescherming van het interne beraad in
de noodzaak van het goed functioneren van bet openbaar bestuur en de
—

—
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daarmce samcnhangende noodzaak van vertrouwelijkheid van het
interne overleg.

Datum

30 oktober 2012
Zaaknummer

63. I)e stelling van de VGG dat er een specifiek onderschcid moet worden
gernaakt tussen cen drietal stappen bij de inroeping van de
weigeringsgrond van artikel 10, tweede lid onder g Wob vindt gcen
steun in het recht. Wel moet er sprake zijn van een situatie dat het
belang van openbaarmaking van informatie niet opweegt tegen het
helang van het voorkomen van onevenredige benadeling van hij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen of
derden.

C2096496
Ons kenmerk

3297074

64. Volgens de VGG heeft het College niet concreet gemotiveerd waarom
openbaarmaking van de documenten leidt tot benadeling van de
provincies in hun procespositie. Het College merkt hieromtrent op dat
het maar beperkt de mogelijkheid heeft om te motiveren waarom
openbaarmaking leidt tot benadeling, zonder dat door het geven van
een motivering zeif reeds een benadeling optreedt.
65. Met verwijzing naarjurisprudentie heeft het College reeds onderbouwd
dat onevenredige benadeling bij openbaarmaking is gelegen in de
schade die openbaarmaking van de documenten toebrengt, althans kan
toebrengen, aan de procespositie van de provincie in de lopende
beroepsprocedure bij het Gerecht van Eerste Aanleg. Er is sprake van
een lopende procedure. De niet openbaar gemaakte stukken bieden
inzicht in de redenen waarom er beroep is ingesteld, de (mogelijk) in die
procedure aan te voeren beroepsgronden en een inschatting van de
proceskansen. Indien deze informatie bekend wordt, biedt dit de
Europese Commissie (of enige andere partij in de procedure) de kans
daarop te anticiperen, waardoor een verzwakking van de procespositie
van de provincie niet valt uit te sluiten. Daarnaast kan openbaarmaking
van de stukken leiden tot een publieke discussie over de in het verleden
aan de TBO’s verleende steun. Dit druist in tegen het belang van de
provincie en de overige bij de procedure betrokken partijen om hun
standpunten zonder beinvloeding van buitenafuit te kunnen wisselen.
66. De uitspraak van de Afdeling van 16 december 200916 die door de
VGG wordt aangehaald ziet op de mogelijke benadeling van de
procespositie van een gemeente, door openbaarmaking van
planschaderisicoanalyses. Door de Afdeling werd in deze uitspraak
geoordeeld dat er geen sprake zou zijn van onevenredige benadeling
omdat het tot het normale risico van de gemeente behoort dat zij
betrokken raakt bij planschadeprocedures. Naar het oordeel van de
—

16

AbRvS 16 december 2009,JB 2010/31.
23/39

Noord-Brabant

Afrieling is er evenmin sprakc van cen onevenredige bevoordeling van
de hicrbij betrokken partijen, mede omdat de omvang van de
verplichting tot vergoeding van planschade in overwegende mate
ohjectiefhepaalhaar is.

DaWm

30 oktober 2012
Zaaknummer

C2096496
Ons kenmerk

67. Dc VGG prohecrt de gedachtc ingang te laten vinden in de procedure
bij het Gerccht van de EU rechtsvragen voorliggen die een objectief
karakter hebben en dat het College zich daarom niet zou kunnen
bcroepcn op ecn onevenredige benadeling van de procespositie van de
provincie. Deze stelling acht hct College nietjuist. Ten eerste zag de
door de VGG aangehaaide zaak op het risico van een gemeente om
betrokken te raken bij een planschadeprocedure door openbaarmaking
van een planschaderisicoanalyse. Dienaangaande oordeelde de
Afdeling bestuursrechtspraak echter dat het tot de normale risico’s van
een gemeente behoort om betrokken te raken bij een
planschadeprocedure. In het onderhavige geval gaat het niet om het
risico van de provincie om betrokken te raken bij een bepaalde
procedure, maar om het risico van de provincie dat haar procespositie
wordt verzwakt in een reeds lopende procedure. Voorts moet erop
worden gewezen dat een procedure bij het Gerecht van Eerste Aanleg
naar aanleiding van een beschikking van de Europese Commissie,
anders dan het betrokken raken van een gemeente bij een
planschadeprocedure, niet tot het normale risico van een provincie
hehoort. Of er aanleiding bestaat tot het vergoeden van planschade
wordt in beginsel bepaald aan de hand van objectieve factoren. Er
wordt daarbij onder andere een vergelij king gemaakt tussen de oude en
de nieuwe planologische situatie. Het betreft feitelijk niet meer dan een
hegroting van het bedrag waarop omwonenden mogelijk aanspraak
kunnen maken. Ret gaat bij planschade bovendien om een wettelijke
schadevergoedingsregeling die voorziet in aanspraken van burgers
jegens de overheid. Dc onderhavige procedure bij het Gerecht van de
EU kan bezwaarlijk vergelijkbaar worden geacht met de situatie in
voornoemde uitspraak van de Afdeling. Daarbij tekent het College nog
aan dat de door VGG bedoelde rechtsvragen in de aanhangige
procedure, veel meer dan bij de vaststelling van een aanspraak op
planschade het geval is, afhankelijk is van een beoordeling door de
rechter van de concrete omstandigheden van het geval. Deze opvatting
van het College vindt ook steun in de rechtspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak. In dat verband wijst het College meer in het
bijzonder op de uitspraak van de Afdeling van 18 augustus 2010 (AB
2010, 289) waarin door appellant, onder verwijzing naar de door de
VGG ingeroepen uitspraak over de planschaderisicobeoordeling, werd
verzocht om operibaarmaking van een advies van de landsadvocaat. De
Afdeling oordeelde, voor zover hier relevant, als volgt over de door de

3297074
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appellant gcmaakte vergelijking met de door de VGG ingeroepen

Datum

uitspraak:

30

oktober

2012

Zaaknummer

“WaS het advies van de landsadvocaai betreji, dient in aanmerking te worden
genomen dat de daarm veimelde regelgeving weliswaar een objectiefgegeven norm 1,
doch dot verschillende opvattingen kunnen bestaan over de hande1wjze die het
algemeen bestuur in het licht van dee regels diende te verkiezen en over de argumenten
die, mede met het oog op eventuelejuridische procedures, daarooor en daartegen
kunnen worden aangevoerd. Het ac/vies van de landsadvocaat heft daarom, anders
don voormelde p1anschaderisicoanayses, geen overwegend objectiçfkarakter.”

C2096496
Ons kenmerk

3297074

Door de VGG wordt dan ook ten onrechte gesteld dat in dit geval de
weigeringsgrond van artikel 10, tweede lid onder g Wob geen
toepassing vindt.
68. Voorts stelt de VGG dat, zelfs al zou er wel sprake zijn van
onevenredige benadeling van de provincies in hun procespositie en/of
in hun financiële positie door openbaarmaking van de gevraagde
informatie, het belang vervolgens nog wel moet worden afgewogen
tegen het belang van openbaarmaking van de betreffende informatie.
Onder verwijzing naar een passage uit een artikel’
7 voert de VGG aan
dat in beginsel het bc/lang van openbaarmaking prevaleert. Hiermee
geeft de VGG blijk van een onjuiste lezing van het artikel, en van de
jurisprudentie hieromtrent. Het College heeft de onevenredige
benadeling van de (proces)positie van de provincie (en de andere
provincies) afgewogen tegen bet door VGG genoemde belang van
openbaarmaking van de betreffende informatie. Daarbij is het College
tot bet oordeel gekomen dat aan het voorkomen van een onevenredige
benadeling van de (proces)positie van de provincie(s) in dit geval een
zwaarder gewicht moet worden toegekend.
Economische/financiële belangen als bedoeld in artikel 10 lid 2 onder
b Wob
69. Bij een tweetal documenten is informatie door het College (mede)
geweigerd omdat het belang van de openbaarmaking daarvan niet
opweegt tegen de financiële of economische belangen van de provincies
als bedoeld in artikel 10, tweede lid onder b van de Wob. Door de
VGG wordt dit betwist. Bovendien wijst de VGG erop dat bet College
volgens dejurisprudentie onderbouwd aannemelijk moet maken
waarom de financiële positie van de provincie als gevolgd van
M.G.J. Maas-Cooymans & C.N. van der Sluis, ‘Wet openbaarheid van bestuur:
Jurisprudentie 2009 tot begin 2010 inzake de weigeringsgronden en beperkingen’, Gst.
2010/32 (afi. 7334).
17
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openbaarmaking van de gevraagde inlbrmatie wordt geschaad. Daarbij
verwijst dc VGG naar een uitspraak van de Afdeling van 23 juni
2010.18 Voorts moctvolgcns de VGG in dat kader \vorden
geconcretiseerd en gepreciseerd waarom openbaarmaking tot schade
voor de provincie zou leiden.

Datum

30 oktober 2012
Zaaknummer

C2096496
Ons kenmerk

3297074
70. Het College heeft uitsluitcnd twee spccifiekc onderdelen van de agenda
voor respectievelijk het versiag van het \Jakberaad Grond van 15
september 2011 geweigerd op deze grond. De niet openbaar gemaakte
stukken hieden (deels op provincieniveau) inzicht in de problemen met
betrekking tot de PNB-leenfaciliteit en de in dat verband verkende
oplossingen. Openbaarmaking van deze gegevens heeft gevolgen voor
de positie van de provincies in verhouding tot het Rijk over de
uitvoering/financiering/omvang van voornoemde faciliteit.

Adviezen van AKD advocaten aan de provincies en correspondentie
van en met AKD advocaten
7 1. De volgende categorie documenten die door de VGG wordt besproken
bevat adviezen van AKD advocaten aan de provincies en
correspondentie tussen AKD advocaten en (vertegenwoordigers van) de
provincies. Het gaat om de volgende documenten:
•
•
•
•
•
•
•

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
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

72. Wederom worden door de VGG achtereenvolgens de
weigeringsgronden opgesomd waarop het College een beroep heeft
gedaari.
Intern beraad persoonlijke beleidsopvattingen
73. Het College heeft een groot deel van de door VGG opgesomde
documenten niet openbaar gemaakt omdat het documenten bestemd
voor intern beraad betreft met daarin persoonlijke beleidsopvattingen.
Hieraan heeft bet College in het bijzonder ten grondsiag gelegd dat het
documenten betreft die zien op het contact tussen personen werkzaam
bij de overheid en advocaten, aismede adviezen van een advocaat.

AbRvS 23juni 2010, AB 2010/274.
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Datum

74. Door de VOG wordt tcrccht nict hctwist dat de adviezcn van, en
correspondentie met cen advocaat bestcmd zijn voor intern heraacl.
Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling zijn adviczen van advocaten
immers als regel bcstcrnd ten behoeve van intern beraad.
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75. Vervolgens moet volgens de VGG cchter nog we! worden beoordeeld of
de betreffende infbrmatie in deze documenten kan worden aangemerkt
a!s persoon!ke he!eidsopvattingen. Dc VGG stelt dat daarbij van
doorsiaggevend belang is of het informatie hetreft waarin de
cleskundigheid van de advocaat wordt aangewend voor hcleidsvorming
of beslissingen over de uitvoering daarvan. Dc VGG merkt op dat
indien het advies een overwegend objectiefkarakter heeft, er dan geen
sprake is van een persoonlijke be!eidsopvatting.
76. De VGG betwijfelt of alic zwart gemaaktc delen wel vallen aan te
merken a!s persoon!ijke beleidsopvattingen, en betwist dat ook. Ten
aanzien van het memo van AKD aan het IPO d.d. 26 september 2011
stelt de VGG dat dit informatie bevat met een overwegend objectief
karakter, die ten onrechte onleeshaar is gemaakt. Volgens de VGG zou
dit memo een overwegend objectief karakter dragen omdat in dat
memo zou worden ingegaan op de gevolgen van de beschikking van de
Europese Commissie voor de provincie. Qok wordt specifiek ingegaan
op de gevolgen van de beschikking voor de in bet ver!eden en in de
toekomst te verlenen subsidies. Naar het oordeel van de VGG zou het
bier gaan om informatie met een overwegend objectiefkarakter en zou
er dus van persoonlijke beleidsopvattingen geen sprake zijn. Het moge
juist zijn dat de van toepassing zijnde regelgeving een objectiefgegeven
vormt. Dat betekent echter niet dat er geen verschillende opvattingen
kunnen bestaan over de gevolgen van de beschikking van de Europese
commissie voor de provincie en voor de in het verleden verleende en in
de toekomst nog te verlenen subsidies en over de argumenten die, mede
met het oog op lopende en toekomstigejuridische procedures, daarvoor
en daartegen kunnen worden aangevoerd. Naar het oordeel van het
College draagt het betreffende memo dan ook geen objectiefkarakter
(vergelijk ook: ABRvS 18 augustus 2010, AB 2010, 289). Daar komt
nog bij dat het advies sterk verweven is met de lopende en toekomstige
juridische procedures en de in het licht daarvan mogelijk door de
provincies te maken keuzes, althans met het maken van andere
strategische keuzes door de provincies.
Onevenredige benadeling als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef
en onder g Wob
-—
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Daalder 2011, p. 248.
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Datum

77. Elet College heeft de openbaarmaking van een dccl van de hiervoor
gcnoemde documenten bovendien geweigerd omdat dit zou leiden tot
onevenredige benadeling van de provincie. Dit belang dient in dit geval
zwaarder te wegen dan het belang van openbaarmaking van de
documenten. Het betreft in het bijzonder e-mailcorrespondentie tussen
de provincies en AKD. Openbaarmaking van deze informatie zou de
procespositie van de provincies kunnen schaden.

30 okiober 2012
Zaaknummer
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Ons kenmerk

3297074

78. Dc VGG verwijst in haar bezwaarschrift terug naar haar uiteenzetting
met betrekking tot arikel 10, tweede lid aanhef en onder g van de Wob
in relatie tot de documenten aangaande de BALG en het Vakberaad
Grond (alinea’s (58) t/m (64)). Door bet College wordt in reactie hierop
dan ook verwezen naar hetgeen hij dienaangaande hiervoor heeft
opgemerkt (randnummer 61 en verder van dit verweerschrift).
79. Door de VGG wordt voorts herhaald dat zelfs bij eventuele
onevenredige benadeling nog dient te worden beoordeeld of bet belang
van openbaarmaking niet dient te prevaleren boven het belang van een
mogelijke onevenredige benadeling. Dc VGG stelt dat deze
beoordeling niet is gemaakt. Dc door de VGG bedoelde afweging is in
het primaire besluit wel degelijk gemaakt. Het College heeft ervoor
gekozen om het belang van het voorkomen van een onevenredige
bevoordeling of benadeling van de provincie(s) zwaarder te laten wegen
dan het belang van openbaarmaking van de informatie. In het
bestreden besluit herhaalt het College het argument dat het advies
betrekking heeft op een nog lopende procedure. In de motivering bij
het Versiag Aankoopoverleg / WRSA d.d. 8 februari 2012 gaat het
College al uitgebreid in op de toepassing van de weigeringsgrond vervat
in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder gvan de Wob.
80. Dc VGG stelt dat er uit openbare bron al veel bekend is over de
gevolgen van de Commissiebeschikking van 13 juli 2011 voor de
steunverlening aan TBO’s. Dit zou tot de conclusie moeten leiden dat
de betreffende informatie openbaar gemaakt zou moeten worden. Dc
VGG voert aan dat er algemeen aanvaard zou worden dat met de
beschikking is komen vast te staan dat TBO’s zijn onderworpen aan
staatssteuntoezicht. Daarbij verwijst de VGG slechts naar een
blogartikel op de website van Dirkzwager advocaten. Hieruit kan
bezwaarlijk worden afgeleid dat er sprake zou zijn van een algemene
aanvaarding dat vast zou zijn komen te staan dat TBO’s zonder meer
zijn onderworpen aan staatssteuntoezicht. Daar komt bij dat de
documenten waarvan om openbaarmaking is verzocht ingaan op de
specifieke proceskansen van de provincies, de in de beroepsprocedure
(mogelijk) aan te voeren argumenten en de specifieke gevolgen voor de
28/39
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provincie van de heschikking met het oog op onder andere lopcndc en
tockomstige procedures, onderhandelingcn en te voeren beleid.
Dienaangaande is anders dan de VGG stelt geen sprake van
onderwerpen waarover uit openbare bron al veel bekend is.
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81. Het College heeft in het bestreden besluit geweigerd om de
verzoekschriften openbaar te maken die zijn ingediend door de
provincies en de TBO’s bij het Gerecht van de EU tegen de
heschikking van de Europese Commissie van 13 juli 2011. Hieraan
heeft het College ten grondsiag gelegd dat het processtukken betreft in
een nog lopende procedure. Openbaarmaking hiervan zou de
procespositie van de provincies en de TBO’s schaden en leiden tot
onevenredige benadeling van de provincies. Gelet hierop heeft het
College deze documenten geweigerd openbaar te maken op basis van
artikel 10, tweede lid, onder g Wob.
82. De VGG hegrijpt niet goed waarom de procespositie van de provincies
en de TBO’s geschaad zou worden door openbaarmaking van de
verzoekschriften. De openbaarmaking zou volgens de VGG immers
geen gevolgen hebben voor de procedure bij het Gerecht van de EU.
Dit wordt door de VGG verder niet toegelicht. De verzoekschriften
maken onderdeel uit van een lopende procedure bij het Gerecht. De
provincie heeft er belang bij dat deze stukken niet openhaar worden
omdat daarmee de procedure onderwerp kan worden van publiek
debat, hetgeen indruist tegen het belang van de partijen in die
procedure om zonder beinvloeding van buitenafhun standpunten te
kunnen wisselen (belang van een goede rechtsbedeling). Het College
heeft daarbij de opvatting van het HofvanJustitie in aanmerking
genomen (HvJEU 21 september 2010 in de gevoegde zaken C-514/07
P, C-528/07 P en C-532/07 P, Association de La Presse
Internationale (API)). Het College hecht eraan in dit verband te citeren
uit voornoemd arrest van het Europese Hof:

“77
Opgemerkt j meteen dat bj het Hofingediende memories in een gerechteljke
procedure eer bjondere kenmerken hebben, daar .j naar hun aard eerder deel
uitmaken van de gerechte1jke werkaamheden van het Hofdan van de administratieve
werkaamheden van de Commissie. Laatstgenoemde werkaamheden vereisen
bovendien niet deeifde mate van toegang tot documenten als de wetgevende
werkzaamheden van een gemeenschapsinstelling [..].
78
Die memories worden immers uitsluitend opgesteld voor die gerechte4jke
procedure en vormen de kern daaivan.
29/39

Provinci. NoordBrobant

Datum

Blykens zowel de bewoordingen nan de relenante bepalingen ran de Verdragen
79
a/s de algemene opet nan nerordening ni. 1049/2001 en de doe/stellingen nan de
desbetre//ende rege/gening nan de Unie na/len gerechteli,ike werkzaamheden a/s odanig
niet onder lid in die rege/geving vastgestelde recht op toegang tot documenten.

[..]
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In dit nerband moet worden opgemerkt dat de bescherining van die procedures
85
met name inhoudt dat het beginsel nan ,,equali/y of arms” en het beginsel van de
goede rechtsbedelzng worden geeerbiedgd.

Met betrekking tot, anderyds, de goede rechtsbedeling ninth de uitsluiting van
92
gerech1e/jke
de
werkaamheden nan de werkingssfeer van het recht nan toegang tot
documen ten, zonder dat een onderscheid wordi gemaakt tussen de nersc/zil/ende stadia
nan de procedure, haar rechlnaard/ging in de noodzaak om gedurende de gehele
gerechteljke procedure te verzekeren dat de debatten tussen de partjen en de
beraadslaging nan de betrokken rechterljke instantie oner het aanhang/ge geding
onnersloord ncr/open.

[..]
94
Derhalne moet worden erkend dat een algemene aanname geldt dat
openbaannakzng nan de door een instelling in een gerechte4jke procedure ingediende
memories leidt tot ondermjning nan de beschermzng nan die procedure in de zin nan
artike/ 4, lid 2, tweede streepje, nan nerordening nr. 1049/2001 zolang the
procedure aanhang/g is.”

Bovenstaande passages uit voornoemd arrest van het HvJEU illustreren
dat het noodzakelijk is am gedurende de gehele gerechtelijke
procedure de op die procedure betrekking hebbende documenten niet
openbaar te maken, teneinde te verzekeren dat de debatten tussen de
partijen en de beraadslaging van de betrokken rechterlijke instantie
over het aanharigige geding sereen verlopen. Het openbaar maken van
deze documenten levert een onevenredige benadeling op van de bij de
procedure betrokken partijen, welk belang naar het oordeel van het
College zwaarder dient te wegen dan bet belang van openbaarheid van
de betreffende informatie.
83. De VGG stelt voorts dat al veel bekend is over de argumentatie van de
provincies en de TBO’s in hun verzoekschrift. Daarbij wijst de VGG
erop dat de middelen zijn gepubliceerd door bet Gerecht zelf en dus
verkrijgbaar zijn uit openbare bran. Uit de samenvatting van de
middelen en argumenten waarnaar de VGG verwijst kan
vanzelfsprekend maar zeer beperkt warden afgeleid wat er in de
verzoekschriften aan deze middelen en argumenten ten grondslag is
gelegd en wat hiervan de verdere inhoud is. Het College ziet hierin dan
ook geen aanleiding am de verzoekschriften aisnog openbaar te maken.
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84. Vcrvolgens voert de VGG aan dat het College van Gedeputeerde
Staten van de provincic Utrecht in haar besluit op het Wob-verzoek
van de VGG ook cen document openbaar heeft gemaakt (genaamd
‘Questions & Answers Provincies’) waaruit de argumentatie van de
)rovincies en dc TBO’s blijkt. len aanzien van dit document zij
1
allereerst opgemerkt dat dit naar College heeft begrepen
ahusievelijk opcnbaar is gcmaakt. Uit het betrcfYende document kan
slechts in zeer algemene zin jets worden afgelcid over bet standpunt en
de daaraan ten grondsiag liggende argumenten in de
bcroepsproccdure Het openbaar gemaakte document vormt daarmee
geen reden om de beslissing om bet vcrzoekschrift niet openbaar te
maken te heroverwegen.
°
2
—

—-

—
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Overige documenten (in het bijzonder: e-mailberichten)
85. Het College heeft aan het slot van zijn besluit besloten omtrent
openbaarmaking van een aantal overige documenten. Het betreft meer
in het bijzonder:
(1) een aantal e-mailberichten als nader gespecificeerd in het besluit; en
(2) e-mailberichten d.d. 20 september 2011 en d.d. 12 oktober en 23
november 2011.
Een aantal e-mailberichten zoals nader gespecificeerd in uw besluit
86. In het besluit is een lijst met e-mailberichten genoemd die gedeeltelijk
openbaar zijn gemaakt (het overzicht begint met ‘e-mailberichten d.d.
20, 22 en 23 september 2011’ en eindigt met ‘e-mailbericht d.d. 5
januari 2012’). Het betreft enerzijds e-mailberichten inhoudende
correspondentie tussen de provincie(s) en haar/hun advocaat en
anderzijds tussen ambtenaren aangaande de advisering over de
juridische positie van de provincie, de te voeren (proces)strategie,
concepten voor brieven en concepten van bet beroepschrift bij het
Gerecht. Aan de weigering tot openbaarmaking van (een deel van) deze
berichten heeft het College het volgende ten grondsiag gelegd:
(1) Het betreft documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern
beraad die persoonlijke beleidsopvattirigen bevatten (artikel 11 Wob).
(2) Openbaarmaking van de documenten zou leiden tot onevenredige
benadeling van de (proces)positie van de provincies en de TBO’s (artikel
10, tweede lid onder g Wob).

Daalder 2011, p. 255, verwijzend naar AbRvS 27 mei 2009, AB 2009, 232 m.nt.
P.J. Stolk,JB 2004/05 m.nt. G. Overkleeft-Verburg en ARRvS 3 december 1993,
Vermande D-1 1.2.
20
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87. Wat bet reft de toepassing van artikel 11 van de Wob, worcit door de
VOG opgemerkt dat het College ten onrechte heeft nagelaten te
motiveren waarom geen gebruik is gemaakt van de bevoegdheid om de
gevraagde informatie in geanonimiseerde vorm te verstrekken (artikel
11, twcecle lid Wob). Ten aanzien van het niet toel)asscn van de in
artikel 11, tweede lid van de Wob, neergelegde bevoegdheid, is door
het College in het kader van de openbaarmaking van documenten cen
expliciete overweging gewijd (zie bijvoorbeeld hetgeen is opgemerkt in
het besluit bij de Agenda vergadering BALG d.d. 9 november 2011).
Deze motivering geldt in gelijke zin voor de andere in het kader van het
verzoek heoordeelde documenten. Om onnodige herhalingen te
voorkomen heeft het College deze overweging niet steeds herhaald bij
de beoordeling van ieder afzonderlijk document. In dit kader hecht het
College eraan nogmaals te verwijzen naar de uitspraak van de Afdeling
van 13 juni 2012, waarin de Afdeling overweegt dat in bepaalde
gevallen kan worden afgezien van bet per document of onderdeel
daarvan motiveren op welke grond openbaarmaking achterwege wordt
gelaten. Naar bet oordeel van het College is daarvan bier ook sprake,
flu niet expliciet bij alle documenten is vermeld waarom bet College
geen aanleiding heeft gezien om gebruik te maken van de bevoegdheid
zoals die is neergelegd in artikel 11, tweede lid ‘vVob. Voor zover uw
commissie iou menen dat de motivering verbetering behoeft, zal dit bij
gelegenheid van de beslissing op bezwaar worden hersteld.
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88. Aan de door het College uitgevoerde belangenafweging doet niet af
hetgeen VGG onder randnummer 85 van het bezwaarschrift heeft
gesteld. De VGG merkt op dat er met betrekking tot de beslissing van
de provincies om beroep in te stellen tegen de beschikking van de VGG
sprake zou zijn van forse onduidelijkheden en twijfels binnen de
samenleving in het algemeen en de achterban van de VGG in het
bijzonder. Dit zou zijn ingegeven door het spanningsveld tussen de
gewenste gelijkberechtiging van TBO’s en andere grondbezitters
enerzijds en de beslissing om beroep in te stellen tegen een beschikking
van de Europese Commissie waaruit die gelijkberechtigingjuist zou
voortvloeien anderzijds. De VGG vertolkt hier in de kern genomen
bet eigen belang van de VGG bij openbaarmaking van de stukken en
vertaalt dat als het algemeen belang dat met openbaarmaking zou zijn
gediend. Deze benadering gaat uit van een onjuiste toepassing van het
bepaalde in artikel 11, tweede lid van de Wob. De Wob (en ook artikel
11, tweede lid daarvan) gaat uit van openbaarmaking in bet kader van
een goede en democratiscbe bestuursvoering. Voor bet meewegen van
eigenstandige belangen van verzoekers bestaat geen ruimte. Hetzelfde
geldt voor het toekennen van bijzonder gewicht aan bepaalde tot de
democratische bestuursvoering te rekenen belangen, zoals controle op
—

—
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l)esluitvorming door bcstuursorganen (AI3RvS 22 juni 201 0, UN:
BM8796).

Datum

30 oktober 2012
Zaaknummer

89. Hier zij overigens nogmaals herhaald dat de beroepsprocedure die de
provincies bij het Gerecht in Luxemburg hebben aangespanncn tegen
het Besluit van de Europese Commissie niet tot dod hebben om het
strcvcn naar gelijkberechtiging, onder andere op het viak van
subsidiëring van grondverwerving, tussen de TBO’s enerzijds en
overige particulieren anderzijds te belemmeren. De provincies hebben
hct beroep gezamenlijk met de TBO’s ingesteld, met als belangrijkste
reden dat zowel de provincies als de TBO’s de elTecten van de
kwalificatie van de suhsidiëring van natuurbeheer als staatssteun
onwenselijk achten, zodat sprake is van een parallel belang tussen beide
partijen.

C2096496
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90. Ten aanzien van de weigeringsgrond van artikel 10, tweede lid, onder g
Wob verwijst de VGG naar hetgeen zij daarover hiervoor heeft
opgemerkt. De College verwijst in dit verband dan ook naar de reactie
die het daarop eerder al heeft gegeven. De VGG herhaalt ook hier dat
bet College ten onrechte geen afweging zou hebben gemaakt tussen
enerzijds het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling
van de provincies en anderzijds het belang van bet verstrekken van
informatie. Deze afweging is echter wel gemaakt, waarbij het College
tot het oordeel is gekomen dat de in artikel 10, tweede lid, van de Wob
genoemde belangen in dit geval dienen te prevaleren boven het belang
van openbaarmaking van de betreffende informatie. Door de VGG
wordt wederom de stelling betrokken dat er al veel informatie over de
beroepsprocedure openbaar is, waardoor het belang van ‘onevenredige
benadeling’ aan gewicht zou hebben verloren. Naar het oordeel van het
College is hiervan geen sprake. Het College verwijst hieromtrent naar
de uiteenzetting die het hiervoor reeds heeft gegeven (zie randnummers
61 t/m 68 en 77 t/m 80).
E-mailberichten d.d. 20 september 201 1 en d.d. 12 oktober en 23
november 2011
91. Aan het slot van het besluit heeft het College besloten over de
openbaarmaking van e-mailberichten d.d. 20 september 2011 en d.d.
12 oktober en 23 november 2011. Het College heeft deze berichten
openbaar gemaakt met uitzondering van de hierin voorkomende
namen en telefoonnummers van ambtenaren, met een beroep op bet
belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer ex artikel
10, tweede lid, onder e Wob.
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92. l)c VGG rncrkt hicrbij op dat gezien het relatieve karakter van deze
weigcringsgrond cr ccn belangenaiweging moct worden gemaakt tussen
enerzijds hct belang van opcnbaarmaking en andcrzijds het belang van
de eerbicdiging van de pcrsoonlijke lcvenssfeer. Weliswaar is niet bij elk
document expliciet vermeld dat er hicromtrent een belangenafweging
heeft plaatsgcvonden; het College heeft deze helangenafweging wel
steeds gemaakt en heeft deze bclangenafweging in de motivering van
het hesluit ook ten aanzien van een aantal documenten geexpliciteerd.
Om onnodige herhalingen te voorkomen is deze gelijkluidende
motivering nict ten aanzien van iedere weigering om de naam van een
ambtenaar openhaar te maken herhaald. Ten aanzien van de weigering
om de namen van de ambtenaren openbaar te maken, verwijst het
College voor het overige naar hetgeen hiervoor dienaangaande is
opgemerkt (zie randnummers 54 t/m 60).
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Specifieke documenten van Noord-Brabant
93. Naast de hiervoor reeds behandelde documenten, die bij alle provincies
afzonderlijk berusten, heeft het College hiernaast een besluit genomen
over de openbaarmaking van een aantal meer specifiek binnen de
provincie Noord-Brahant aanwezige documenten. Het betreft meer in
bet bijzonder de volgende documenten:
•
•

•

Verslag Aankoopoverleg / WRSA d.d. 8 februari 2012
Begeleidingsformulier beleidsoverleg Ecologie en Handhaving d. d.
19 december 2011
Begeleidingsformulier Verzamellijststuk d.d. 7 december 2011

Verslag Aankoopoverleg / WRSA d.d. 8 februari 2012
94. Ten aanzien van het Verslag Aankoopoverleg / WRSA d.d. 8 februari
2012 heeft het College artikel 11 Wob toegepast aismede toepassing
gegeven aan de weigeringsgronden van artikel 10, tweede lid, aanhef
en onder e en g Wob.
95. Met betrekking tot de toepassing van artikel 11 Wob, merkt de VGG
op dat zij geen kennis heeft kunnen nemen van het verslag. Bij gebreke
van die kennis betwist zij dat dit verslag uit persoonlijke
beleidsopvattingen bestaat. In aanvulling hierop merkt de VGG op dat
in elk geval feitelijke gegevens openbaar moeten worden gemaakt.
Volgens de VGG is moeilijk voorstelbaar dat het verslag volledig uit
persoonlijke beleidsopvattingen bestaat. Hieraan verbindt de VGG de
conclusie dat in bezwaar alsnog de feitelijke gegevens openbaar moeten
worden gemaakt.
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96. Hicrnaast wordt door dc VGG nog aangevoerd dat bet College ten
onrcchte niet, althans onvoldocndc heeft gemotiveerd waarom geen
gebruik is gcmaakt van de mogelijkheid om informatie te verstrekken in
cen niet herleidbare vorm ex artikel 11 lid 2 Wob, zodat het besluit
zo stelt VOG in zoverre gehrckkig zou zijn.
—

—
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97. Naar aanlciding van bet bezwaar van de VGG is nogmaals kritisch
hezien of bet versiag feitelijke informatie bevat, die los kan worden
gezicn van de daarin vervattc pcrsoonlijke beleidsopvattingen. Deze
herheoordeling lcidt ertoe dat aan de VGG aisnog (beperkte) delen van
bet verslag openhaar zullen worden gemaakt. Deze delen zullen
voorafgaande aan de hoorzitting aan de gemachtigde van de VGG ter
beschikking worden gesteld.
98. Ten aanzien van het niet toepassen van de in artikel 11, tweede lid van
de Wob, ncergelegde bevoegdheid, is door het College in bet kader van
de openbaarmaking van documenten weliswaar in het besluit bij dit
specifieke document geen expliciete overweging gewijd, wel is in de
toelichting bij de ‘Agenda vergadering BALG d.d. 9 november 2011’
expliciet hierop ingegaan. Deze motivering geldt in gelijke mate voor
de andere in het kader van het verzoek beoordeelde documenten. Om
onnodige herhalingen te voorkomen heeft het College deze overweging
niet steeds herhaald bij de beoordeling van ieder afzonderlijk
document. In dit kader hecht het College eraan nogmaals te verwijzen
naar de uitspraak van de Afdeling van 13 juni 2012, waarin de
Afdeling overweegt dat in bepaalde gevallen kan worden afgezien van
het per document of onderdeel daarvan motiveren op welke grond
waarvan openbaarmaking achterwege wordt gelaten. Naar het oordeel
van bet College is daarvan hier ook sprake, nu niet expliciet bij alle
documenten is vermeld waarom het College geen aanleiding heeft
gezien om gebruik te maken van de bevoegdheid zoals die is neergelegd
in artikel 11, tweede lid Wob.
99. Voor zover uw commissie van oordeel zou zijn dat in het bestreden
besluit ten aanzien van alle documenten een expliciet tot artikel 11,
tweede lid, Wob te herleiden motivering dient te bevatten, zal dat
gebrek in het kader van de beslissing op bezwaar worden hersteld.
100.
Ten aanzien van de weigeringsgrond van artikel 10, tweede lid,
aanhef en onder e Wob met betrekking tot de in het intern advies
aanwezige namen en telefoonnummers van de betrokken ambtenaren
voert de VGG aan dat er ten onrechte geen belangenafweging heeft
plaatsgevonden. Ret College heeft echter in bet bestreden besluit wel
degelijk een expliciete belangenafweging gemaakt:
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“Daarnaast vere1 artikel 101 iweede lid, onder e Wob zich tegen openbaarmaking
van het verslag voor zover hierin namen van anzbtenaren en anderen voorkornen. Voor
mat betrçfl onze beslissing de namen van ambtenaren niet open baar te maken
veiwgen my naar vaste,iurisprudentie, die bepaalt dat waar lid gaat om het
beroepshalvefunctioneren van ambtenaren, weliswaar slechts in beperkte mate een
beroep kan worden gedaan op het belang van eerbiedzging van hun persoonlke
levenssfter, maar dat dii anders l(gt indien bet de open baartnaking van namen van
ambtenaren betrçfl. J’/amen zjn persoon.gegevens en derhalve verzet het belang van
eerbiediging van de persoon4jke levenssjèer zich tegen het open baar maken daarvan.
ij wegen mee dat het hier niet gaat om bet opgeven van een naam aan een
7
J4
individuele buigei die met een ambtenaar in contact treedi, maar om o/Jenbaarmaking
aan een ieder in de zin van de Wob (vgl. ABRvS l8juli 2007, AB 2007, 328;
ABRvS3ftbruari 2010, LJVBLJ844; enABRvS Ijuni 2008, AB 2008,
232.”
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Op de deugdelijkheid van die belangenafweging in het licht van de
vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is bet College
hiervoor reeds uitvoerig ingegaan (zie randnummers 54 t/m 60).
De weigering om het versiag openbaar te maken heeft tot slot
101.
betrekking op de weigeringsgrond van artikel 101 tweede lid, aanhef en
onder g Wob. Hieraan legt het College ten grondslag dat
openbaarmaking de procespositie van de provincie, alsmede van de
andere provincies en de TBO’s zou schaden. Hiernaast is de
onevenredige benadeling gelegen in de noodzaak van vertrouwelijkheid
van intern overleg.
In reactie hierop merkt de VGG op dat het College bet
102.
onevenredige nadeel niet heeft afgewogen tegen het belang van
openbaarmaking, hetgeen een motiveringsgebrek zou inhouden. Bij
deze belangenafweging zou volgens VGG, onder verwijzing naar alinea
(79), moeten worden meegewogen dat al veel informatie bekend is over
de beroepsprocedure en de redenen om de procedure te starten. VGG
voert aan dat dit een aanwijzing zou zijn dat bet belang van
openbaarmaking hier zou moeten prevaleren. VGG verwijst voorts
naar hetgeen zij hieromtrent eerder heeft opgemerkt.
103.
Ook ten aanzien van deze weigeringsgrond heeft te gelden dat
het College deze belangenafweging in het besluit wel degelijk heeft
gemaakt:
“Ten slotte verzet ook artikel 10, tzveede lid, onderg J’Vob sjich tegen
openbaannaking, omdat open baarmaking van het versiag leidt tot onevenredige
benadeling van zowel de provincie J’Ioord-Brabant (aismede de andere provincies) als
de TBO’s. De onevenredige benadeling van de Provincie J”/oord-Brabant is gelegen in
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de schade die openbaarmaking van de nota toehrengt, alihans kan toebrengen, van
haar procesposilie in de lopende beroepsprocedure bj het Gerechi van Eersie A vii leg
legen de heschikking d. d. 1 Sjuui 2011 (nr. C”2 011) 4945 df). Dc provancie
.1’Ioord-Brabani is nietgehouden inflmatie die haar procesposi tie kan scliaden prfc te
geven door openbaarmakang van docurnenten ugl. ABRvS 1 7 mci 2006, LjJ’/
AX2090; ABRvS 9 april 2008, JB 2008, 124; en ABRvS 1 6februari 2011,
AB 2011, 99). Dit uitgangspunt geldi onverkort in een geval als het onderhavige,
waarin het gaat om een beroepsprocedure bj bet Gerecht van Eerste Aanleg (vg1.
ABRvS 24 november 2004, LJJVAR63 0 6 rechtbank ‘s-Gravenhage 2 9januari
2008, Lj7’1BD68 76. Daannaast is de onevenredige benadeling van de provincie
.NoordBrabani gelegen in hel verlengde van heigeen hierboven ten aanien van
artikel 11 Wob is opgemerkt ten aanzien van de bescherining van het interne beraad
in de noodaak van het goedfunctioneren van het openbaar bestuur en de daarmee
samenhangende noodaak van vertrouwe4jkheid van het inteme overleg. Dc
onevenred(ge benadeling van de TBO’s ten slotte, is gelegen in hetflit dat
openbaarinaking van de nota d. d. 1 november 2011 hun procesposilie schaadt in het
door hen ingestelde beroep tegen de beschikking d. d. 1 3juli 2011 nr. C(2 011)
4945 df) van de Europese Commissie.”
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—

—

Voor het overige verwijst het College naar bet biervoor reeds naar
voren gebrachte (zie randnummers 61 t/m 68 en 77 t/m 80).
104.
Ten aanzien van de stellingname van bet College dat de
onevenredige benadeling is gelegen in de noodzaak van het goed
functioneren van bet openbaar bestuur en de daarmee samenhangende
noodzaak van vertrouwelijkbeid van bet interne overleg, merkt de
VGG op dat bet College had moeten hezien of openbaarmaking in
geanonimiseerde vorm mogelijk is. Hierbij verwijst VGG verder naar
alinea (85). Het College verwijst om onnodige herhalingen te
voorkomen naar betgeen het dienaangaande hierover reeds heeft
opgemerkt (zie randnummers 48 t/m 53).
Begeleidingsformulieren d.d. 19 december 2011 en 7 december 2011
105.
Het College heeft besloten om deze documenten niet openbaar
te maken. Het gaat om documenten waarin een voorstel wordt gedaan
om beroep in te stellen, inclusief de daaraan ten grondslag liggende
argumenten en de daarbij behorende risico’s. De documenten zijn
derhalve bestemd voor intern beraad en bevatten persoonlijke
beleidsopvattingen (ex artikel 11 Wob). Daarnaast is openbaarmaking
geweigerd omdat de openbaarmaking niet opweegt tegen de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (ex artikel 10, tweede lid,
aanhef en onder e Wob). Tot slot worden zowel de provincies als de
TBO’s onevenredig benadeeld bij openbaarmaking van de documenten
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in verhanci waarmee openbaarmaking is geweigerd ex artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder gWob.

Datum

30 oktober 2012
Zaaknummer

Ten aanzien van bet besluit om de documenten niet openbaar
106.
te maken omdat deze bestemd zijn voor intern beraad en persoonlijke
heleiclsopvattingen bevatten (cx artikel 11 Wob), merkt de VGG op dat
zij geen kennis heeft kunnen nemen van deze documenten. Bij gebreke
van die kennis betwist zij dat de documenten uit persoonlijke
bclcidsopvattingen bestaan. Voor een verdere reactie hierop verwijst de
VGG naar het door haar eerder naar voren gebrachte in alinea’s (93)
en (94) en (85).

C2096496
Ons kenmerk

3297074

Naar aanleiding van het hezwaar van de VGG is nogmaals
107.
kritisch bezien of de begeleidingsformulieren feitelijke informatie
bevatten, die los kan worden gezien van de daarin vervatte persoonlijke
beleidsopvattingen. Deze herbeoordeling leidt ertoe dat aan de VGG
aisnog (beperkte) delen van de begeleidingsformulieren openbaar zullen
worden gemaakt. Deze delen zullen voorafgaande aan de hoorzitting
aan de gemachtigde van de VGG ter beschikking worden gesteld.
Ook voor haar reactie op de toepassing van de
108.
weigeringsgronden in verband met de persoonlijke levenssfeer (cx
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob) en in verband met de
onevenredige benadeling (cx artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g
Wob) verwijst de VGG naar alinea’s (96) en (97) respectievelijk (98)
t/m (100). Het College verwijst voor zijn reactie ook hier om
herhaling te voorkomen naar het voorgaande dat het reeds hierover
heeft gesteld (zie randnummers 54 tim 60 respectievelijk 61 tim 68 en
77 t/m 80).
—

—

7. Verdere aandachtspunten ten behoeve van de heroverweging
Opmerkingen over van toepassing zijnde wetgeving
Niet van toepassing.
Is bijstelling van beleid nodig?
Niet van toepassing.
Is er sprake van bijzondere omstandigheden?
Niet van toepassing.
Is reparatie/ambtshalve bijstelling van het bestreden besluit nodig
Op een aantal specifieke punten is aangegeven dat hangende de
bezwaarprocedure nog bepaalde informatie aan VGG beschikbaar wordt
38/39
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gestclcl. Aangezien aan het hczwaar van VGG vrijwillig tegemoet wordt
gekomen is naar de mening van GS geen reparatie van het bestreden besluit
nodig.

Datum

30 oktober 2012
Zaaknummer

C2096496
Ons kenmerk

8. Conclusie

3297074

Op grond van het voorgaande geeft het College uw commissie eerbiedig in
overweging om te adviscren het bezwaar ongegrond te verklaren, met
uitzondcring van de hiervoor genoemde specifieke punten waarbij is
aangcgevcn dat dcels aan de bezwaren van de VGG tegemoet zal worden
gckomen.

Proceskosten

Bezwaarmaker heeft gevraagd om vergoeding van proceskosten. Toekenning
hiervan is mogelijk als er sprake is van het herroepen van het bestreden besluit
wegens aan ons te wijten onrechtmatigheid. Hiervan lijkt in dit geval echter
geen sprake, zodat er geen reden zou zijn over te gaan tot het toekennen van de
gevraagde vergoeding.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
F. Janssen, bureauhoofd Natuur en Landschap

In verband met geautomatiseerd verwerken is dii document
digitaal ondertekend
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