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AANVULLEND BEZWAARSCIIRIFT
inzake het besluit van uw College van 20 juni 2012 op het verzoek om informatie op basis
van de Wet openbaarlieid van bestuur van de VGG van 11 april 2012

Geacht College,

Bij brief van 31 juli 2012 heb ik namens cliënte, de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters
(VGG), pro forma bezwaar gemaakttegen uw besluit d.d. 20juni 2012, verzonden op 21 juni 2012,
met kenmerk 2012/0153763. Bij brieven van 2 augustus 2012 en 13 augustus 2012 hebt u mij do
ontvangst van het pro forma bezwaarschrift bevestigd en een termijn gegeven om de gronden van
hot bezwaar in te dienen tot 31 augustus 2012. Hierbij treft u tijdig deze gronden aan.

Dit aanvullend bezwaarschrift begint met een inleiding, waarin de voorgeschiedenis wordt go
schetst ten behoeve van een evt. bezwaarschriftencommissie (bij uw provincie zelf zal de voorge
schiedenis immers bekend zijn). Daarna rnaak ik enkele opmerkingen over de behandeling van dit
bezwaarschrift, aismede bet juridisch kader. Vervolgens ga ik in op de gronden van bet bezwaar.
Dit aanvullend bezwaarschrift sluit af met een conclusie.

Vooraf merk ik nog op dat de VGG bij alle provincies een aanvullend bezwaarsclirift zal indienen
met betrekking tot haar verzoek om informatie van 11 april 2012 (zoals u bekend heeft de VGG bij
alle provincies eenzelfde verzoek om informatie ingediend waarop vergelijkbare besluiten zijn go
nomen). Teneinde een gecentraliseerde behandeling te vereenvoudigen (zie hierover ook par. 2
hierna), zijn deze aanvullend bezwaarschriften zoveel mogelijk uniform.’ Per provincie is slechts
één specifieke paragraaf opgenomen met betrekking tot die documenten die specifiek binnen die

1 Dit is mogelijk slechts anders ten aanzien van het bezwaarschrift dat zal worden ingediend bij de
provincie Flevoland. Die bezwaarprocedure zal narnelijk door een ander advocatenkantoor behan
deld worden (NautaDutilh).

De praktijk mordt gevoerd door Stibbe NV. lingeschreven fl bet Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe NV. zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De agemene voorwaarden zijn gedeponeerd bj de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kostetoos verstrvkt. Zij zijn tevens te vinden op www.stibbe.com.
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provincie aanwezig zijn (het betreft par. 4.2.5). Voor het overige hebben de aanvullend bezwaar
schriften dezelfde inhoud.
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INLEIDING

(1) De VGG is in 2009 opgericht ter behartiging van de belangen van particuliere grondbezit
ters in Nederland (de statuten gaan hierbij als bijlage 1). De VGG is een vereniging met
circa tachtig leden, welke leden alien gronden bezitten in Nederland. Het betreft in bet bij
zonder rechtspersonen en natuurlijke personen die één of meer landgoederen in eigendom
hebben.

(2) Dc leden van de VGG verrichten commerciële activiteiten op hun gronden, zonder dat dit
overigens afbreuk doet aan de natuurlijke waarden daarvan (veel van de gronden van de le
den van de VGG zijn gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur). Te denken valt bij
voorbeeld aan de exploitatie van een landgoedwinkel, een landgoedrnarkt, het houden van
rondleidingen, het verpachten van grond aan boeren en de verkoop van producten, waaron
der bosbouwproducten.

(3) Vanaf haar oprichting zet de VGG zich er in het bijzonder voor in dat een ‘level playing
field (gelijkberecbtiging) tot stand komt bij de aankoop, ontwikkeling en bet beheer van
(nieuwe) natuur in Nederland. Achtergrond hiervan is dat sindsjaar en dag de zgn. Terrein
beherende Organisaties (“TBO’s”) — zijnde in het bijzonder de Vereniging Natuurmonu
menten en de provinciale Landschappen — door de betrokken overbeden — waaronder uw
provincie — worden bevoordeeld bij de aankoop, ontwikkeling en bet bebeer van (nieuwe)
natuur in Nederland. Dit gebeurde bijvoorbeeld in de vorm van de verstrekking van aan
koopsubsidies op basis van de zgn. PNB-regeling; alleen TBO’s konden een dergelijke sub
sidie krijgen. Hiernaast leverden de betrokken overheden op grote schaal gronden door om
niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Dc leden van de VGG leden hierdoor schade, on
der meer door rnarkt- en concurrentieverstoring.

(4) Naar opvatting van de VGG en haar leden vormt de verstrekking van steun aan de TBO’s
als biervoor omscbreven, een steunmaatregel als bedoeld in bet Verdrag betreffende de
Werking van de Europese Unie (VWEU), in bet bijzonder art. 107 en 108. In strijd met bet
bepaalde in art. 108 lid 3 VWEU is deze staatssteun niet vooraf gemeld bij, noch goedge
keurd door de Europese Commissie. Gelet daarop heeft een aantal grondeigenaren op 23
december 2008 een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen de Staat der Neder
landen wegens een schending van bet staatsteunrecht. Sinds baar oprichting in april 2009
begeleidt en coordineert de VGG deze klacht.

(5) Bij brieven van 18 mei 2009 heeft de VGG bet Rijk en de provincies — waaronder uw pro
vincie — ook verzocht en gesommeerd om per direct te stoppen met de verlening van on
rechtmatige steun aan de TBO’s. De overheden hebben dit geweigerd omdat volgens hen
geen sprake zou zijn van onrecbtrnatig verstrekte staatssteun. De VGG was bet niet eens
met dit standpunt. In de zomer van 2009 leek de klachtprocedure bij de Europese Commis
sie ecbter in een stroornversnelling te komen. De Commissie bad narnelijk aangegeven de
klacht verder in bebandeling te nemen en de Nederlandse Staat te vragen om een reactie.

Derhalve besloot de VGG om eerst bet verdere verloop van de klachtprocedure af te wach
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ten alvorens via een nationale rechter nadere stappen te ondernernen.

(6) Vervolgens is de klachtprocedure verder doorgezet. Ook in die procedure hebben de over
heden zich op het standpunt gesteld dat geen sprake zou zijn van staatssteun die gerneld had
moeten worden bij de Europese Commissie. Dit in het bijzonder orndat volgens hen geen
sprake zou zijn van de verstrekking van steun aan ondernerningen en orndat de steun geen
verstoring tot gevoig zou hebben van het handelsverkeer tussen de Iidstaten. De VGG heeft
dit standpunt bestreden.

(7) In oktober 2009 heeft de Nederlandse Staat vervolgens een nieuwe aankoopsubsidieregc
ling ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Belangrijkste wijziging hierin
ten opzichte van de oude aankoopsubsidieregeling is dat in de nieuwe regeling de lirnitatie
ye lijst van begunstigden (zijnde de TBO’s) komt te vervallen. Op basis van de nieuwe aan
koopsubsidieregeling komen — volgens de Staat — alle particulieren die aan bepaalde kwali
teitseisen voldoen voor een aankoopsubsidie in aanmerking. Daarmee zou — wederorn vol
gens de Staat — een einde kornen aan de bevoordeling van TBO’s ten opzichte van andere
particuliere grondbezitters.

(8) De Europese Commissie heeft in de notificatie van de nieuwe aankoopsubsidieregeling aan
leiding gezien orn de klachtprocedure verder aan te houden. Zij wenste narnelijk eerst te
beoordelen of de nieuwe aankoopsubsidieregeling kon worden goedgekeurd. De VGG heeft
gelet daarop — en op verzoek van de Europese Commissie — besloten orn ermee akkoord te
gaan dat de klachtprocedure voorlopig zou worden ‘bevroren’ in afwachting van de beoor
deling van de nieuwe aankoopsubsidieregeling.

(9) Partijen hebben over en weer verschillende keren gereageerd op de nieuwe aankoopsubsi
dieregeling bij de Europese Commissie.2Het duurde vervolgens lang voordat de Commis
sic hierover een standpunt innarn. Gelet daarop heeft de VGG op 12 april 2011 de klacht
procedure formeel gereactiveerd. Deze procedure is thans nog in behandeling.

(10) Enkele maanden later — op 13 juli 2011 — nam de Europese Commissie vervolgens aisnog
haar beschikking over de notificatie van de nieuwe aankoopsubsidieregeling. Hierin heeft
de Commissie de nieuwe aankoopsubsidieregeling goedgekeurd oindat die volgens de
Commissie verenigbaar is met de interne markt. Flier is van belang dat de Commissie in
haar beschikking een aantal inhoudelijke overwegingen heeft gegeven waarmee is gegeven
dat de overheden altijd ten onrechte het standpunt hebben ingenornen dat — in het kader van

2 Dc VGG heeft daarbij onder meer aangegeven te betwijfelen of de nieuwe aankoopsubsidieregeling
daadwerkelijk tot gelijkberechtiging zal leiden. Deze twijfels zijn versterkt door de reactie die de
provincies en de TBO’s op 13 juni 2012 hebben ingediend bij het Gerecht van de EU met betrekking
tot het verzoek van de VGG om tussenkomst in de procedure die bij bet gerecht aanhangig is. In de
ze reactie wordt namelijk gesuggereerd dat de leden van de VGG — anders dan de TBO’s — geen be
gunstigden zouden zijn van de nieuwe aankoopsubsidieregeling (zie alinea 2.9). Desgewenst kan de
VGG u (nogmaals) een nader overzicht van haar bezwaren tegen de nieuwe aankoopsubsidierege
ling toezenden.
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de verstrekking van aankoopsubsidies en de doorlevering van gronden — geen sprake zou

zijn van staatssteun in de zin van het EU-verdrag. Deze overwegingen zijn kort sarnengevat
als volgt:

(1) Nederlandse natuurbeheerders — dus ook TBO’s — zijn volgens de Commissie wél
ondernem ingen die onder het staatssteuntoezicht val len;

(2) volgens de Commissie krijgen de begunstigden van een aankoopsubsidie vanuit
staatsrniddelen een econornisch voordeel verleend;

(3) volgens de Commissie is niet voldaan aan de zogenaarnde Altmark-criteria;

(4) volgens de Commissie is sprake van selectiviteit aangezien alleen bepaalde partij
en van de rnaatregel profiteren; en

(5) volgens de Commissie valt niet uit te sluiten dat de aankoopsubsidie bet handels
verkeer binnen de EU ongunstig verstoort.

(11) Gelet op deze overwegingen was met de bescbikking van de Europese Commissie gegeven
dat de overbeden zich in het verleden — in bet bijzonder naar aanleiding van de sommatic
brieven van de VGG van 1 8 mel 2009 — ten onrechte op bet standpunt hebben gesteld dat
bij de verstrekking van aankoopsubsidies en de doorlevering van gronden om niet of onder
de marktprijs (wat in feite een aankoopsubsidie in natura is) aan de TBOs geen sprake zou
zijn van staatssteun. Hiermee kwam eveneens vast te staan dat deze staatssteun ten onrechte
nimmer is gemeld bij, noch goedgekeurd door de Europese Commissie. Met de beschikking
van de Europese Comm issie kwarn dus eveneens vast te staan dat de overheden bij de ver
strekking van die staatssteun onrechtmatig — want in strijd met artikel 108 lid 3 VWEU (de
aanmeldings- en standstill-verplichting) — hebben gehandeld. Gelet hierop heeft de VGG
bij brieven van 2 september 2011 de overheden — waaronder uw provincie opnieuw ge
sommeerd om per direct te stoppen met de verstrekking van aankoopsubsidies onder de
destijds geldende — discriminatoire — regeling en de doorlevering van gronden om niet of
onder de marktprijs aan de TBOs. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat uw provincie bij
brieven van 15 november 2011 en 13 januari 2012 heeft bevestigd te zijn gestopt met de
verlening van onrechtmatige staatssteun aan de TBO’s.

(12) Bij brief van 20januari 2012 aan de provincies heeft de VGG vervolgens aangegeven ver
heugd te zijn over het besluit om geen onrechtmatige staatssteun ineer te zullen verstrekken
aan de TBOs. De VGG had hierdoor ook de hoop dat de overheden — waaronder uw pro
vincie — in bet vervoig alle particuliere grondeigenaren gelijk zouden behandelen bij de
aankoop, ontwikkeling en het beheer van (nieuwe) natuur. Groot was dan ook de verbazing
bij de VGG toen zij vemam dat de provincies, zonder dit bij haar te hebben gemeld, in ja
nuari 2012 sarnen met de TBO’s beroep hebben ingesteld bij bet Gerecht van de EU tegen
voornoemde beschikking van de Europese Commissie van 13 juli 2011 (nr.
C(20 11 )4945def.). Dit suggereert narnelijk dat de provincies — waaronder uw provincie — er
samen met de TBQs naar streven om de bevoorrechte positie van de TBO’s in stand te Ia-
ten.
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(13) De VGG beeft in het beroep aanleiding gezien om bij brief van 11 april 2012 aan de pro
vincjes — waaronder uw provincie — een verzoek om informatie in te dienen op basis van dc
Wet openbaarheid van bestuur (Wob1). Middels dit verzoek beoogt de VGG onder meer
inzicbt te krijgen in de beweegredenen van de provincies orn beroep in te stellen. Hiernaast
vraagt de VGG zicb af of de omstandigheid dat de provincies samen met de TBO’s procc
deren via dezelfde advocaat niet opnieuw onrechtmatige staatssteun aan de TBO’s oplevert
of anderszins onrechtmatig is. Gelet daarop heeft de VGG u verzocht om haar te informeren
over, en inzage te geven in alle stukken met betrekking tot bet volgende:

(1) Alle docurnentatie over de relatie van uw provincie met de TBOs in bet onderha
vige dossier en voornoemde beroepsprocedure bij bet Hof van Justitie, waaronder
nadrukkelijk begrepen alle correspondentie met de TBO’s en versiagen van ge
sprekken met vertegenwoord igers van TBO?s daaromtrent.

(2) De overwegingen van uw College om samen met de andere provincies en de
TBO’s beroep in te stellen tegen de beschikking van de Europese Commissie van
I3juli 2011 bij bet Hof van Justitie en alle documentatie daaromtrent en besluiten
die in dat kader zijn genomen.

(3) De hoogte van de declaraties van bet advocatenkantoor dat bet onderhavige dos
sier voor de provincies en de TBO’s behandelt (voorzover VGG bekend: AKD
advocaten), de werkzaambeden die daarvoor door dit kantoor zijn verricht en door
welke partij of partijen deze declaraties zijn voldaan en alle docurnentatie daar
orntrent.

(4) Ret beroepscbrift eii1of de beroepscbriften die uw provincie beeft ingediend bij
bet Hof van Justitie omtrent de beschikking van de Europese Commissie van 13
juli 2011 en bet bijbehorende procesbesluit van uw College.

(5) Of uw provincie naar aanleiding van deze brief een andere advocaat/adviseur
heeft ingeschakeld of zal inschakelen en bern/haar zult vragen een nieuw advies
en/of nieuwe analyse te geven over de positie van uw provincie in dit dossier.

(6) Alle overige documenten die betrekking hebben op de beroepsprocedure bij het
Hof van Justitie.

(14) Uw College heeft op 20 juni 2012 een besluit genomen op bet Wob-verzoek van de VGG
van 11 april 2012. Hierin bebt u in de eerste plaats een aantal vragen van de VGG beant
woord en in dat kader ook opgemerkt dat bet beroep bij bet Gerecht tegen de commissiebe
schikking van 13 juli 2011 niet tot doel heeft bet streven naar gel ijkberecbtiging tussen de
TBO’s enerzijds en overige particulieren anderzijds te belemmeren. De VGG wil u daar
voor graag dankzeggen. Wel betreurt de VGG bet dat u aangeeft geen redenen te hebben
om de beslissing om in beroep te gaan, te heroverwegen. Hiernaast vraagt de VGG zich nog
steeds af of bet verstandig is dat de provincies en de TBO’s gebruik maken van dezelfde
advocaat, flu — zoals beschreven in het Wob-verzoek — sprake is van eon spanningsveld tus
sen bet belang van de provincies enerzijds en bet belang van de TBO’s anderzijds. Recent is
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de VGG overigens uit bet jaarvers!ag 2011 van de Vereniging Natuurrnonumenten geble
ken dat de advocaat van uw provincie (AKD advocaten) aan Natuurrnonumenten pro deo
diensten levert en gratis juridisch advies geeft (zie p. 33). Dat gegeven heeft de twijfe!s bij
de VGG in dezen versterkt.

(15) In de tweede plaats hebt u een besluit genornen over de openbaarmaking van de docuinen
ten waarom de VGG had verzocht. Ziet de VGG bet goed dan valt dit uiteen in twee onder
delen. In de eerste plaats geeft uw College aan niet te bescbikken over een aantal docuinen
ten waarorn de VGG heeft gevraagd. Het betreft in het bijzonder de communicatie tussen de
provincies en de TBO’s over de beroepsprocedure en de declaraties van, dan we! betalingen
aan AKD (dit zijn de documenten waarorn de VGG heeft gevraagd onder punten 1) en 3)
van baar verzoek). Orndat u niet over deze docurnenten beschikt, hebt u deze niet openbaar
gernaakt, aldus het bes!uit. In de tweede plaats heeft uw College een besluit genornen over
de openbaarmaking van de docurnenten waar uw provincie wel over beschikt. U hebt een
dee! van deze documenten vol!edig, een ander dee! s!echts gedee!te!ijk en een vo!gend dee!
niet openbaar gernaakt.

(16) Ret onderhavige bezwaarschrift van de VGG richt zicb tegen beide onderdelen van uw be
s!uit. Hierna za! de VGG eerst onderbouwen waarom uw College ten onrechte de open
baarmaking heeft geweigerd van de documenten waarover u zegt niet te bescbikken. Daar
na gaat de VGG in op uw bes!uit orntrent de documenten waarover uw provincie we! be
scbikt. Voordat ik daartoe overga, maak ik echter graag nog een oprnerking vooraf over de
behandeling van dit bezwaar. Ook schets ik nog kort het toepasse!ijkejuridiscbe kader.

2. DE BEIIANDELING VAN DIT BEZWAAR

(17) A!s hiervoor uiteengezet, heeft de VGG bij alle provincies eenzelfde Wob-verzoek inge
diend. De colleges van GS van deze provincies hebben bier vervo!gens alien een besluit op
genornen, we!ke bes!uiten grotendee!s gelijk zijn. De VGG heeft tegen al deze bes!uiten
(pro forma) bezwaar gemaakt. Omdat de prirnaire besluiten en de daartegen gericbte be
zwaren grotendeels gelijk zijn, ligt bet vanuit praktisch oogpunt in de rede om a!le be
zwaarprocedures gecoordineerd/gezamen!ijk te behande!en. 1k besprak dit reeds met mrs.
Van Nu!and en Van Ti!borg van AKD, die uw provincie in dezen bijstaan. Van hen begreep
ik dat de provincies onderschrijven dat een gezamen!ijke behandeling van a!le bezwaar
schriften wenselijk zou zijn, maar dat onder!ing nog moet worden bekeken hoe dit praktisch
kan worden vorrngegeven. 1k zie een voorstel bierover graag tegemoet.

(18) A!s hiervoor a! opgemerkt, wordt in de aanvu!lende bezwaarschriften van de VGG a!vast
rekening gehouden met een gecentra!iseerde behande!ing. A!le aanvu!lende bezwaarschrif
ten (met uitzondering wellicht van het aanvullend bezwaarschrift dat bij F!evo!and wordt
ingediend), hebben namelijk dezelfde inboud, met uitzondering van één specifieke para
graaf(zijnde par. 4.2.5). Hierdoor wordt ‘dubbe! werk’ zovee! a!s moge!ijk voorkomen.

3. WETTELIJK KADER

(19) I-let wettelijk kader voor bet onderhavige bezwaarschrift wordt gevormd door de Wet open
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baarheid van bestuur. Op grond van de Wob heeft een besluursorgaan in beginsel de plichi
om alle in docurnenten neergelegde informatie waarorn wordt verzocht te openbaren zondor
dat de verzoeker daarbij een belang hoeft te stellen. Zie art. 3 Wob (in bet bijzonder hot
vijfde lid):

“Artikel 3

1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuur
lijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van
een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop
betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.

4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt bet bestuursorgaan de ver
zoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is bet hem daarbij behuip
zaam.

5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in do
artikelen lOen 11.

(20) De plicht orn de gevraagde informatie te openbaren, kan slechts uitzondering lijden in do
gevallen als genoernd in de artikelen 10 en 11 Wob. Art. 10 lid 1 Wob bevat absolute uit
zonderingsgronden en art. 10 lid 2 relatieve uitzonderingsgronden. Bij toepassing van do
weigeringsgronden van art. 10 lid 2 is bet dus aan bet bestuursorgaan orn een evenredige
belangenafweging te maken tussen het belang van openbaarmaking van informatie en andc
re — in bet tweede lid van art. 10 gespecificeerde — belangen. Art. 11 Wob bevat nog eon
specifieke beperking voor het geval bet een verzoek betreft om informatie uit documenten
die zijn opgesteld te behoeve van intern beraad. In dat geval kan onder omstandighedon
worden geweigerd om informatie te worden verstrekken over de daarin opgenomen per
soonlijke beleidsopvattingen. Zie de tekst van art. 10 en 11 hierna:

“Artikel 10

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:

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 natuurlijke personen of rechtspersonen
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
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d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet be
scherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de per
soonlijke levenssfeer rnaakt.

2. Het verstrekken van inforrnatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zo
ver bet belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met intemationale organisaties;

b. de economische of financi1e belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke Ii
chamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

f. bet belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de in
form atie;

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

3. Ret tweede lid, aanbef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken per-
soon heeft ingestemd met openbaarmaking.

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en bet zevende
lid. aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die
betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid,
aanhef en onder c, bet verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzo
ver bet belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang.

5. Ret tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu
informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.

6. Ret tweede lid, aanbef en onder g, is niet van toepassing op bet verstrekken van milieu
informatie.

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens acbterwege
voorzover bet belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze infonnatie betrekking heeft;

b. de beveiliging van bedrijven en het voorkornen van sabotage.
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8. Voorzover het vierde lid, eerste voizin, niet van toepassing is, wordt bij bet toepassen
van bet eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of de
ze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.

Artikel 11

I. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van in
tern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleids
opvattingen.

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratiscbc
bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien
degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft inge
stemd, kan de informatie in tot personen herleidbare von-n worden verstrekt.

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde advies
commissie kan het verstrekken van infonnatie over de daarin opgenomen persoonlijke be
leidsopvattingen plaatsvinden, indien bet voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat
het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun
werkzaamheden kenbaar is gemaakt.

4. In afwijking van bet eerste lid wordt bij milieu-inforrnatie het belang van de bescher
ming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaar
making. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot
personen herleidbare vorm. Ret tweede lid, tweede volzin, is van overeenkornstige toepas
sing.”

4. BEZWAARGRONDEN

(21) Hierna zet ik de gronden van het bezwaar van de VGG uiteen. Dit valt uiteen in twee on
derdelen. In de eerste plaats licht ik toe waarom uw College ten onrechte heeft geweigerd
documenten openbaar te maken met als motivering dat u daarover niet beschikt. In de
tweede plaats zet ik uiteen waarom uw College ten onrechte heeft geweigerd om een deel
van de docurnenten waarover uw provincie we! beschikt, (volledig) openbaar te maken.

4.1. De openbaarmaking van documenten waarover u niet zou beschikkcn

(22) In haar verzoek om informatie heeft de VGG in het bijzonder gevraagd orn alle documenta
tie over de relatie van uw provincie met de TBOs in het onderhavige dossier en de be
roepsprocedure bij het Hof van Justitie, waaronder nadrukkelijk begrepen alle correspon
dentie met de TBO’s en versiagen van gesprekken met vertegenwoordigers van de TBO’s
daaromtrent (zie onderdeel 1 van haar verzoek). Ook heeft de VGG nadrukkelijk gevraagd
orn haar te informeren over, en inzage te geven in alle stukken met betrekking tot de decla
raties van AKD advocaten, de werkzaarnheden die daarvoor door dit kantoor zijn verricht
en door welke partij of partijen deze declaraties zijn voldaan en alle documentatie daarorn
trent (zie onderdeel 3 van bet verzoek van de VGG). In uw besluit hebt u geweigerd om de
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ze docurnenten openbaar te maken. Hieraan leggen de Colleges van GS van de meeste pro
vincies bet volgende ten grondsiag:

“Wij beschikken niet over documenten betreffende de communicatie (correspondentie,
gespreksverslagen, etc.) tussen de provincie [...] en de TBO’s omtrent de door u bedoelde
beroepsprocedure. Wij beschikken evenmin over docurnenten betreffende declaraties van
dan wel betalingen aan AKD. Aangezien wij niet over deze docurnenten beschikken, kun
nen deze door ons niet openbaar worden gernaakt.”

In afwijking hiervan heeft het College van GS van Overijssel bet volgende ten grondsiag
gelegd aan de weigering tot openbaarmaking van de documenten als verzocht door de VGG
onder 1) en 3) van haar verzoek:

‘Wij beschikken niet over documenten betreffende de communicatie (colTespondentie, ge
spreksverslagen, etc.) tussen de provincie Overijssel en de TBOs orntrent de door uw be
doelde beroepsprocedure. Wij beschikken evenmin over documenten betreffende declara
ties van dan we! beta!ingen aan AKD. Voor zover ons bekend berusten deze documentcn
onder bet IPO. Het IPO is geen bestuursorgaan en staat evenmin onder verantwoordelijk
heid van Overijsse!, zodat de Wob in zoverre niet van toepassing is. Aangezien wij nict
over deze documenten beschikken, kunnen deze door ons niet openbaar worden gemaakt.”

(23) De VGG betwist dat de betreffende docurnenten niet bij uw provincie berusten. Hiernaast
betwist zij dat uw provincie niet gehouden is de documenten te verstrekken, voorzover deze
bij bet IPO zouden berusten. Dit wordt hierna nader toegelicht.

4.1.1. Ten onrechte heefi uw College overwogen dat uw provincie niet beschikt over de
gevraagde documenten

(24) Aan uw weigering tot openbaarmaking van de informatie als verzocht door de VGG onder
1 en 3 van haar verzoek, legt uw College ten grondslag dat uw provincie niet over deze in
formatie zou beschikken. Dit heeft de VGG verbaasd. De VGG beeft narnelijk (sterke)
aanwijzingen dat uw provincie wel over deze informatie bescbikt of zou moeten beschik
ken. Dit wordt hierna nader toegelicht per opgevraagd document.

De documentatie over de relatie van uw provincie met de TBO’s

(25) Onder punt 1 van haar verzoek heeft de VGG gevraagd om alle documentatie te verstrek
ken over de relatie van uw provincie met de TBO’s in bet onderbavige dossier en voor
noemde beroepsprocedure bij bet Hof van Justitie. Blijkens uw besluit hebt u dit opgevat
als te zijn gericbt op de beroepsprocedure bij het Hof van Justitie. Dat is te beperkt. De
VGG heeft immers ook gevraagd om alle documentatie over de relatie van uw provincie
met de TBO’s in bet onderhavige dossier, zijnde het gelijkberechtigingsdossier. Gelet daar
op dient uw College aisnog in meer algemene zin te beoordelen of uw provincie a! dan niet
beschikt over docurnenten die daarop betrekking hebben en vervolgens of deze documenten
openbaar gemaakt kunnen worden.
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(26) B1jkens uw besluit heeft u wel beoordeeld of uw provincie bescbikt over documentatic
over de relatie van uw provincie met de TBO’s met betrekking tot de beroepsprocedure bij
bet Gerecht van de EU. Dit zou niet bet geval zijn. De VGG bewist dit. Het is de VGG na
melijk bekend dat regelmatig gesprekken en briefwisselingen plaatsvinden tussen de TBO’s
en vertegenwoordigers van de provincies over het onderhavige dossier (de klacht van dc
VGG, de beschikking van de Europese Commissie van 13 juli 2011, de sommatiebrieven,
etc.). Er is sprake van een intensieve sarnenwerking. Dit blijkt ook uit de docurnenten die
zijn verstrekt door de provincies naar aanleiding van haar Wob verzoek. Ter illustratie kan
gewezen worden op de volgende documenten:

(1) Uit bet (Concept) Versiag Vakberaad Grond van 15 september 2011 dat door dc
provincies is geopenbaard, blijkt dat vertegenwoordigers van de TBO’s bij dit
vakberaad betrokken zijn en ook bij de overleggen van dit beraad aanwezig Wa
ren. Zie de aanwezigenlijst waaruit de aanwezigbeid blijkt van vertegenwoordi
gers van de Landschappen en Natuurrnonumenten (en overigens ook van Staats
bosbeheer). Dit terwiji in dat overleg is gesproken over de sommatiebrieven van
Stibbe.

(2) Uit een door de provincie Overijssel openbaargemaakte e-mailwisseling van 6 ja
nuari 2012 tussen mevr. M. Hoogenboom van die provincie en mr. Van Nuland
van AKD blijkt dat die provincie concepten heeft ontvangen van de verzoek
schriften, dus van zowel bet verzoekscbrift dat is ingediend narnens de provincics
als van bet verzoekschrift dat is ingediend narnens de TBOs. Zie ook de e-mail
van mr. Van Nuland van 5 januari 2012 (11.56u) die klaarblijkelijk aan de pro
vincies is gezonden. Ook hieruit blijkt dat de concepten van beide verzoekschrif
ten aan de provincies zijn voorgelegd en in dat kader ook is gevraagd om sugges
ties. Blijkens bet memo van AKD van 16 maart 2012 dat deels openbaar is ge
maakt, hebben de provincies ook van beide verzoekschriften kopieen ontvangen.
Dit illustreert de sarnenwerking tussen de provincies en de TBO’s.

(3) Uit de stukken die zijn geopenbaard door de provincie Zuid-Holland blijkt dat op
reguliere basis een ‘strategisch- en aankoopoverleg plaatsvond met de TBO’s. Van
deze vergaderingen zijn gedeeltel ijk vergaderversiagen openbaar gernaakt. B ij een
versiag van een Ambtelijk TBO-overleg’ van 1 december 2011 dat door Zuid
Holland openbaar is gemaakt, is ook een actielijst gevoegd waarin als actiepunt
staat: ‘TBO’s op de boogte houden van ontwikkelingen rond afrondingenkaart. En
uit een door Zuid-Holland geopenbaard versiag van een bijeenkomst van 27 okto
ber 2011 in bet kader van bet ‘Strategiscb- en aankoopoverleg met de TBO’s,
blijkt dat Natuurrnonumenten standaard op een verzendlijst is opgenomen.

(4) In een door de provincie Overijssel geopenbaarde besluitenlijst staat dat bet Col
lege van die provincie de TBOs een afschrift zal sturen van de brief aan de PCLG
over de stopzetting van de aankoopsubsidieregeling.

(27) Nu sprake is van intensief contact en overleg tussen de TBO’s en de provincies, is bet
rnerkwaardig — en ook moeilijk te geloven — dat uw provincie niet zou beschikken over do
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curnenten betreffende de communicatie tussen de provincie Overijssel en de TBO’s omtrent
de beroepsprocedure bij het Gerecht van de EU. Dat deze contacten mogelijk (deels) via bet
IPO zijn verlopen doet daar niet aan af. Het IPO functioneert in dezen immers slechts als
centraal platform/loket om de beroepsprocedure met alle provincies gezarnenlijk te coördi
neren; als biervoor uiteengezet, blijkt uit de stukken dat de provincies bier zeif direct bij be
trokken zijn gebleven. Zo zijn concepten van het verzoekscbrift van de TBO’s aan arnbtena
ren van de provincies gestuurd. Ook blijkt uit de stukken dat er meerdere overleggen heb
ben plaatsgevonden waarbij vertegenwoordigers (ambtenaren) van de provincies aanwezig
waren en deze vertegenwoordigers nauwgezet op de hoogte werden gehouden van de ont
wikkelingen. Gelet daarop ligt het redelijkerwijs voor de band dat binnen uw provincie ook
documenten aanwezig zijn die vallen onder onderdeel 1 van bet verzoek van de VGG. Ver
gelijk in dit kader bijvoorbeeld een uitspraak van de Afdeling van 8 oktober 1986. Hieruit
blijkt dat indien een ambtenaar als vertegenwoordiger van bet bestuursorgaan de beraadsla
gingen van een externe commissie bijwoont, de verslagen van deze commissie die aan deze
ambtenaar worden toegestuurd onder de Wob vallen en dus bij bet betreffende bestuursor
gaan kunnen worden opgevraagd.

De boogte van de declaraties van AKD

(28) Onder punt 3 van haar verzoek heeft de VGG gevraagd orn openbaarmaking van de hoogle
van de declaraties van AKD, de werkzaambeden die daarvoor voor dit kantoor zijn verricht
en door welke partij of partijen deze declaraties zijn voldaan en alle documentatie daarom
trent. In uw besluit hebt u dit afgewezen met als motivering dat u niet over deze documen
ten beschikt. Qok dit valt lastig te geloven. Uit de stukken blijkt namelijk dat de provincies
opdracbtgever zijn van AKD en ook gezamenlijk de declaratie zullen betalen:

(1) In een beleidsbrief die gedeeltelijk is geopenbaard door GS van Drentbe staat op
pag. 4 dat de gezamenlijke provincies opdrachtgever zijn voor AKD. Hiernaast
staat in deze beleidsbrief (op pag. 3) dat de kosten voor de inzet van AKD geza
menlijk worden gefinancierd door de provincies (€ 16.700,- per provincie).

(2) Uit een door meerdere provincies gedeeltelijk geopenbaard concept verslag Vak
beraad Grond van 15 september 2011 staat dat er een gesprek zal plaatsvinden
met AKD om de opdracbt door te spreken’. Aan dit gesprek narnen in elk geval
vertegenwoordigers van twee provincies deel, zijnde dhr. Weijdema van Zuid
Holland en mevr. Van den Berg van Utrecht.

(3) Door meerdere provincies is gedeeltelijk een e-mail geopenbaard van 10 oktober
2011 van de ‘Deelprogramrnamanager EHS/ILG’ van Zuid-Holland (en dus niet
van het IPO) aan mr. Van Nuland van AKD. Hierin staat dat de deelprogramma
manager ‘dringend zit te wachten’ op een kostenoverzicbt met betrekking tot de
‘vervo lgvraag’, vanwege een bestuurlij k akkoord op die vervo Igopdracht.

ABRvS 8 oktober 1986,AB 1988/385.
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(4) In een deels geopenbaarde e-mail van 29 november 2011 (12.10) van rnr. Van
Nuland staat dat hij optreedt als ‘advocaat voor de provincies’.

(29) Nu de provincies opdrachtgever zijn van AKD en ook gezamenlijk de declaratie van dat
kantoor betalen, mag verwacht worden dat de provincies — waaronder uw provincie — ook
over de betreffende declaratie(s) beschikken. Ret te betalen bedrag moet — naar de VGG
aanneemt — immers binnen uw provincie verantwoord worden en ook door (de betrokken
arnbtenaren van) uw provincie worden gecontroleerd.

4.1.2. Jndien uw provincie niet zou beschikken over documenten omdat deze berusten
bij het IPO, dient u toch tot openbaarrnaking daarvan overgaan

(30) Als hiervoor uiteengezet, kornt het de VGG onwaarschijnlijk voor dat uw provincie niet be
schikt over de docurnenten waarom de VGG onder 1) en 3) van haar Wob-verzoek heeft
gevraagd. Maar zelfs als dit wel het geval zou zijn, meent de VGG dat u desondanks toch
tot openbaarmaking van deze docurnenten dient over te gaan. Hieraan ligt bet volgende ten
grondsiag.

(31) Blijkens bet besluit van GS van Overijssel berusten de door de VGG onder 1) en 3) ge
vraagde documenten in elk geval bij het IPO. Volgens GS van Overijssel is de Wob daarop
echter niet van toepassing, omdat bet IPO geen bestuursorgaan is en evenmin onder ver
antwoordel ij kheid van Overij ssel staat. Daarom zij n deze documenten geweigerd. Hiermee
wordt echter miskend dat GS zich in dat geval ook nog de vraag moeten stellen of bet do
cumenten betreft die bij bun provincies behoren te berusten. Vergelijk deze overweging uit
een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘dc Af
deling”) van 25 mei 2011, betreffende een verzoek om informatie dat door ‘De Winter’ was
ingediend bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten:4

“2.4.3. Wat betreft de door De Winter geuite vrees dat de werking van de Wob kan wor
den gefrustreerd indien de VNG niet a/s bestuursorgaan of a/s onder veraniwoorde/Uk
heid van een bestuursorgaan werkzame instel/ing wordt aangernerkt, wordt overwogen
dat op grond van de Wob een bestuursorgaan kan worden verzocht am verstrekking van
documenten onitrent een bestuur/Uke aange/egenheid die bu dat bestuursorgaan behoren
te berusten. Indien Dc Winter inzage wi/ hebben in bU de VNG aanwezige documenien
omtrent een bestuurlUke aangelegenheid kan hU derha/ve op grand van de Wob een ver
zoek am verstrekking van die documenten richten tot het bestuursorgaan waarbU die do
cumenten behoren te berusten. Ingeva/ het aangezochte bestuursorgaan bU zUn besluit op
het verzoek weigert de gevraagde documenten te verstrekken op de grond dat het daar
over niet beschiki kan in een bestuursrechte/Uke procedure tegen dat bes/uit warden be
oordee/d of de weigering op die grond terecht is. Hetgeen De Winter in dit verband heeji
aangevoercI gee/i in dat /icht geen reden om de VNG ze(f a/s bestuursorgaan of a/s onder
veranlwoordelUkheid van een bestuursorgaan werkzaine inste/ling aan te merken.” [on
derstreping, advocaat]

ABRvS25mei2Oll,Gst.2011/121 enAB2Oll/233.
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(32) Gelet op deze jurisprudentie zal in bezwaar aisnog beoordeeld moeten worden of de door
de VGG onder 1) en 3) van haar verzoek gevraagde documenten — die blijkens het besluil
van GS van Overijssel onder het IPO berusten — niet ook behoren te berusten bij (Gedepu
teerde Staten van) de provincies. Zo dit het geval is, moet uw College de betreffende docu
menten aisnog openbaar maken.

(33) Uit de literatuur blijkt dat in elk geval in vier gevallen sprake is van een situatie dat stukken
bij uw College behoren te berusten:5

(1) Wanneer sprake is van een functionele relatie tussen het bestuursorgaan en de do
cumenten.

(2) Wanneer de feitelijk houder van de stukken werkzaam is onder de verantwoorde
lij kbeid van bet aangezochte bestuursorgaan.

(3) Wanneer uit een contractuele relatie voortvloeit dat de feitelijk bouder verplicht is
de documenten aan bet bestuursorgaan uit te leveren.

(4) Wanneer de documenten opzettelijk buiten bet bestuursorgaan zijn gebracht ten
einde de werking van de Wob te frustreren.

(34) De VGG kan niet weten of sprake is van een contractuele relatie tussen bet IPO en de pro
vincies waaruit voortvloeit dat bet IPO verplicbt is documenten aan (de bestuursorganen
van) de provincies te leveren, als bedoeld onder (3). Uw College zal daar zelf een beoorde
ling van moeten maken. De andere drie gevallen doen zich in elk geval wel voor.

(35) In de eerste plaats is sprake van een functionele relatie tussen de colleges van GS van de
provincies en de gevraagde docurnenten. Deze relatie blijkt reeds uit bet voorgaande: de
provincies voeren regelmatig overleg met de TBO’s over bet onderbavige dossier en betalen
ook de declaraties van AKD. De betreffende documenten staan dus ten dienste van de pro
vincies en worden door de provincies ook gebruikt voor de invulling en uitvoering van bun
publieke taak. Illustratief is dat de overleggen die plaats hebben gevonden via bet IPO — en
waarbij kennelijk ook de TBO’s en AKD advocaten betrokken waren — aanleiding zijn ge
weest voor de provincies om te stoppen met de verlening van onrechtrnatige staatssteun aan
de TBO’s.

(36) In de tweede plaats is bet IPO in dezen werkzaam onder de verantwoordelijkbeid van de
provincies. Dc provincies bebben bet IPO bij bet onderbavige dossier betrokken orn een
centraal platform te bieden voor de uitwisseling van kennis en ervaring en om gemeen
schappelijk optreden in relatie met de VGG en de Europese Unie te bevorderen (vergelijk
ook de doelstelling van bet IPO als verwoord in art. 3 van haar statuten). Uit de documen
ten die zijn verstrekt, blijkt dat de provincies echter in de ‘lead’ zijn gebleven. Illustratief is

Zie E.J. Daalder, Handboek openbaarheid van bestuur, Den Haag: BJu 2011, P. 156-157 en de foot
van Kooper bij ABRvS 13 juli 2005, Gst. 2005/138.
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bet feit dat de offerte van AKD voor de door haar te verrichten werkzaamheden moest wor
den goedgekeurd door de provincies (en dus niet door bet IPO). Dit gold ook voor de con

cepten die AKD heeft opgesteld van de verzoekschriften; ook deze zijn voorgelegd aan de
betrokken arnbtenaren van de provincies. Dit laat zien dat bet IPO in dit geval werkzaarn is
(geweest) onder de verantwoordelijkheid van de provincies (en de provincies dus overigens
ook de 1sieke terbeschikkingstelling van de documenten kunnen afdwingen). In dit kader
vraagt de VG zicb overigens bovendien af op welk moment het IPO precies bij bet onder
havige dossier is betrokken. Documenten die voorafgaande aan dat moment tot stand zijn
gekomen, moeten in elk geval openbaar worden gemaakt.

(37) In de derde plaats is bet voor de VGG op dit moment niet uitgesloten dat sprake is van een
situatie dat de door haar gevraagde docurnenten door de provincies opzettelijk zijn onder
gebracht bij bet IPO teneinde de werking van de Wob te frustreren. Als hiervoor uiteengc
zet, valt — mede gelet op de stukken die wel zijn geopenbaard en de directe betrokkenheid
van de provincies die daaruit blijkt — niet goed te begrijpen waarom de provincies niet zell
over de stukken beschikken waarom de VGG onder punten 1) en 3) van haar verzoek heeft
gevraagd. Een rnogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de provincies opzettelijk
de betreffende stukken bebben ondergebracht bij bet IPO teneinde de werking van de Wob
te frustreren/doorkrujsen. In dit kader viel bet de VGG op dat slecbts in bet besluit van GS
van Overijssel wordt opgemerkt dat de betreffende stukken onder bet IPO berusten; in de
overige besluiten is deze informatie — al dan niet bewust — niet opgenomen (in de besluitcn
staat slechts dat de provincies niet over de betreffende stukken bescbikken). Dat versterkt
bet gevoel bij de VGG dat sprake zou kunnen zijn van de situatie dat de stukken opzettelijk
bij het IPO zijn ondergebracbt.

(38) Gelet op bet voorgaande doet zich de door de Afdeling in haar uitspraak van 25 mci 2011
bedoelde situatie voor dat de door de VGG onder punten 1) en 3) van baar verzoek ge
vraagde documenten bij de provincies behoren te berusten. In dat geval mag van uw Colle
ge worden verwacht dat het (aantoonbaar) al het redelijkerwijs mogelijke doet om deze do
cumenten aisnog te achterhalen.6Vervolgens zal alsnog beoordeeld moeten worden of deze
documenten openbaar gemaakt kunnen worden. Naar opvatting van de VGG moet deze be
oordeling ook positief uitvallen. Zo blijkt uit de jurisprudentie dat de openbaarmaking van
(totaalbedragen van) declaraties van een advocaat niet kan worden geweigerd.7

4.1.3. Beroep op art. 10 EVRM

(39) Voor bet geval uw College ondanks bet voorgaande de weigering tot openbaarrnaking van
de documenten als gevraagd door de VGG onder 1) en 3) van haar verzoek in stand zou Ia
ten, brengt de VGG nog graag onder uw aandacht dat dit naar haar opvatting zou resulteren
in een schending van artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens
(‘EVRM”). Uit jurisprudentie van het Europese 1-lof voor de Rechten van de Mens
(“EHRM”) blijkt dat artikel 10 EVRM ook een recht op informatiejegens de overheid orn

6 Zie bijv. ABRvS 23 juli 2003, AB 2003/392 en ABRvS 20 oktober 2010, AB 2011/21, r.o. 2.6.1.

ABRvS 6 maart 2002, AB-kort 2002/232, nr. 200101294/1.
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vat.8 Naar opvatting van de VGG zou dit recht worden geschonden indien L1W College
openbaarmaking van de betreffende documenten zou weigeren met als motivering dat hot
documenten betreft die niet bij uw provincie berusten rnaar bij bet IPO, terwiji dit orgaan
nota bene is opgericbt door en voor de provincies en ook wordt bestuurd door (vertegen
woordigers van) die provincies.

4.2. Be openbaarmaking van de documenten waarover uw provincie wel beschikt

(40) Het bestreden bosluit bevat een overzicht van de documenten die u na onderzoek wel bin-
non uw provincie heeft aangetroffen en die a! dan niet gedeeltelijk betrekking hebben op do
bestuurlijke aangelegenheid waarop het verzoek van de VGG botrokking heeft. Een dccl
van deze documenten hebt u geheel, een ander dee! gedeeltelijk, en eon laatste dee! nict
openbaar gemaakt.

(41) Vanzelfsprekend richt bet onderhavige bezwaar zich niet tegen uw besluit voorzover daarin
is besloten orn een document geheel openbaar te maken. Het bezwaar richt zich we! tegen
uw besluit voorzover daarin is besloten om een document (gedeeltelijk) niet openbaar to
maken.

(42) De Wob-besluiten van de provincies hebben grotendeels betrekking op dezelfde documen
ten. Ten behoeve van hot overzicht en orn eon centralo behandeling van alle bezwaren to
voreenvoudigen, zal ik hierna eorst do bezwaren van do VGG met betrekking tot doze do
cumenten bospreken. Hiorbij hantoor ik de volgende vordeling:

(1) Docurnenten (gosproksverslagen en agenda’s) met betrekking tot bosprckingcn die
hobben plaatsgovonden tussen vertegenwoordigers van verschil lende prov incies.

(2) Adviezen aan do provincies van AKD advocaten en correspondentio van on met
AKD advocaten.

(3) De verzookschriften die door do provincies en do TBO’s zijn ingediend bij hot Ge
recht van do EU.

(4) Overige documenten (in het bijzonder e-rnailberichten).

(43) In eon aparte paragraaf ga ik tot slot dan nog in op dat dccl van uw besluit dat botrekking
hooft op die documenten die specifiek bij uw provincie aanwezig zijn (en niet bij do andere
provincies). Deze paragraafvorschilt dus per provincie.

8 Zie voor eon overzicht Daalder 2011, par. 2.3. Zie ook ABRvS l9januari 2011, AB 2011/148 en de
foot daarbij van Daalder.
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4.2.1. Documenten met betrekking tot besprekingen die hebben plaatsgevonden tussen
vertegenwoordigers van verschillende provincies

(44) Uw College heeft een besluit genornen over de openbaarmaking van een aantal documeriten
die betrekking hebben op besprekingen die hebben plaatsgevonden tussen vertegenwoordi
gers van verschillende provincies over het onderhavige dossier. Het betreft in het bijzondcr
de volgende documenten:

(1) Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied (“BALG”) d.d. 13 oktobcr
2011

(2) Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 13 oktober 2011

(3) Notitie overleg BALG d.d. 9 november 2011

(4) Agenda vergadering BALG d.d. 9 november 2011

(5) Besprekingsverslag vergadering BALG 9 november 201.1

(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 Vakberaad Grond IPO d.d. 5 april 2012

(45) Al deze documenten zijn voor een (klein) deel openbaar gemaakt; de meeste informatie is
onleesbaar gemaakt. Hieraan heeft u ten grondslag gelegd dat:

(1) het documenten betreft die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad die per
soonlijke beleidsopvattingen bevatten als bedoeld in art. 11 Wob;

(2) de documenten persoonsgegevens bevatten die gelet op de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen niet openbaar gernaakt 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 voorkornen van
onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden als bedoeld in art. 10
tweede lid, aanhef en onder g Wob.

(4) bet belang tot openbaarmaking van de gevraagde informatie met betrekking tot
een deel van die informatie niet opweegt tegen de economische of financiële be
langen van de provincies als bedoeld in art. 10 tweede lid aanhef en onder b Wob.

5T\A5D\1 2864747.3 (18)
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(46) Hierna worden deze grondsiagen achtereenvolgens besproken.

Intern beraad; persooni ii ke beleidsopvattingen

(47) Van de hiervoor genoernde documenten heeft uw College forse gedeelten onleesbaar ge
maakt orndat het zou gaan orn docurneiten die zijn opgesteld voor intern beraad en de be
treffende gedeelten persoonlijke beleidsopvattingen zouden bevatten. De VGG heeft van
zelfsprekend geen kennis kunnen nemen van de betreffende gedeelten. Bij gebreke van die
kennis, betwist de VGG dat het orn persoonlijke beleidsopvattingen gaat.

(48) Voor de vraag of sprake is van documenten die zijn opgesteld voor intern beraad is bet
oogmerk waarmee die documenten zijn opgesteld, leidend.9 De VGG betwijfelt of de be
treffende stukken wel met bet oogrnerk van intern beraad zijn opgesteld. In dit kader is in
de eerste plaats van belang dat bij de betreffende overleggen klaarblijkelijk veel personen
aanwezig waren. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat hoe groter de kring van betrokken per
sonen is, hoe eerder er niet meer van intern beraad kan worden gesproken.’° De VGG ver
moedt dat de betreffende stukken ook op grote schaal zijn verspreid. Zo blijkt uit de agenda
Vakberaard Grond IPO van 27 oktober 2011 dat binnen dat vakberaad ook verslag is ge
daan van de discussie in de BALG. Mogelijk dat de verslagen/agenda’s zelfs zijn verspreid
onder de TBO’s. Zo blijkt uit een door Zuid-Holland geopenbaard versiag van een bijeen
kornst van 27 oktober 2011 in bet kader van bet ‘Strategisch- en aankoopoverleg met de
TBO’s, dat Natuurmonumenten standaard op een ‘verzendlijst’ is opgenomen. Dit alles doet
afbreuk aan het interne karakter van de betreffende docurnenten.11

(49) In dit kader is voorts van belang dat bet interne karakter van beraad vervalt wanneer daar
aan bet karakter van advisering of gestruetureerd overleg moet worden toegekend.’2Het
begrip gestructureerd overleg kan als volgt worden ingevuld:

(1) bet gaat om vaste deelnemers;

(2) er is sprake van een zekere mate van gestructureerd overleg, een enkele bijeen
komst kan voldoende zijn’3;

(3) bet opstellen van notulen en agenda’s en de stukken wordt ambtelijk voorbereid’4;

MvT bij de Wob, Kamerstukken II 1986/87, 19 859, nr. 3, p. 13.

MvT bij de Wob, Kamerstukken II 1986/87, 19 859, nr. 3, p. 13.

Vgl. ook Daalder 2011, p. 253: ‘Wanneer een conceptwetsvoorstel of een conceptnota voor corn
rnentaar naar een belangenorganisatie wordt gestuurd zal in de regel geen sprake meer zijn van een
document bestemd voor intern beraad’.

12 MvT bij de Wob, Kamerstukken II 1986/87, 19 859, nr. 3, p. 13.

13 Rb. Rotterdarn 30juni 2011,LJNBQ9881.

14 Rb. Almelo 22 september 2008, UN BF7575.
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en

(4) dat belangenorganisaties worden betrokken bij bet overleg is een sterke aanwij
zing dat sprake is van gestructureerd overleg.’

(50) De hiervoor genoemde documenten zijn opgesteld in het kader van een gestructureerd over-
leg en dus niet voor intern beraad. Zowel de BALG als bet Vakberaad Grond bestaat uit
vaste deelnemers die op structurele basis bijeenkomen. Het opstellen van de notulen en
agend&s wordt bovendien — zo blijkt uit de stukken — ambtelijk voorbereid. Tot slot zijn in
elk geval bij het Vakberaad Grond derde partijen die niet behoren tot de overheid betrok
ken. Uit het (Concept)Verslag Vakberaad Grond van 15 september 2011 dat is geopen
baard, blijkt namelijk dat bij die bijeenkornst ook aanwezig waren vertegenwoordigers van
de TBO’s, narnelijk vertegenwoordigers van de Landscbappen en Natuurmonurnenten.’6Nu
binnen het Vakberaad Grond als opgemerkt bovendien regelmatig versiag werd gedaan van
de overleggen binnen de BALG — en in dat kader mogelijk ook de versiagen van de verga
deringen van de BALG werden verstrekt aan de betreffende vertegenwoordigers van de
TBO’s — is daarmee ook bet interne karakter van het beraad binnen de BALG komen te ver
val len.

(51) Gelet op bet voorgaande, heeft uw College ten onrechte met een beroep op de beperkingen
van artikel 11 Wob de openbaarrnaking geweigerd van de hiervoor genoemde versiagen en
agenda’s van de bijeenkomsten van de BALG en bet Vakbcraad Grond. Overigens, zou bet
wel gaan om documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad met daarin persoonlijke
bcleidsopvattingen, dan had uw College in elk geval nog moeten beoordelen of de betref
fende beleidsopvattingen niet toch met het oog op een goede en democratische bestuursvoe
ring hadden kunnen worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm (art. 11 lid 2
Wob). Uw College heeft deze beoordeling niet, of in elk geval niet met betrekking tot alle
voornoernde documenten, gemaakt. Uit de jurisprudentie blijkt dat dit een rnotiveringsge
brek is.17

(52) Overigens bestaat er in dit geval ook alle aanleiding om de betreffende persoonlijke be
leidsopvattingen — zo daarvan sprake zou zijn — geanonimiseerd openbaar te maken. Uit de
jurisprudentie blijkt namelijk dat hoe groter de kring van betrokkenen is, hoe eerder er aan
leiding is om de persoonlijke beleidsopvattingen in geanonirniseerde vorm openbaar te ma-
ken.’8 In dit geval is, als hiervoor uiteengezet, sprake van een grote kring van betrokkenen;

Daa]der 2011, p.253.
16 Dat vertegenwoordigers van de TBOs aanwezig zijn bij overleggen van het Vakberaad Grond — en

vertegenwoordigers van andere particuliere grondeigenaren daarvoor niet worden uitgenodigd —

roept bij de VGG overigens de vraag op hoe dat zich verhoudt tot de mededeling van uw College dat
uw provincie streeft naar gelijkberechtiging van TBO’s en andere particuliere grondeigenaren.

17 Zie bijv. ABRvS 3 juni 2009, nr. 200806313/1/H3 en ABRvS 10 november 2010, nr.
200903989/1/H3.

18 Zie bijv, ABRvS 4 mei 2010, AB 2010/213.
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bij de overleggen waren veel verschillende personen betrokken die bovendien niet allemaal
ambtenaar zijn (er waren immers ook vertegenwoordigers van de TBO’s aanwezig). In dat
geval staat er niets aan in de weg om evt. persoonlijke beleidsopvattingen in geanonirni
seerde vorm openbaar te maken.

Persoonlijke levenssfeer

(53) Uw College beeft ervoor gekozen orn alle namen van opstellers van/betrokkenen bij voor
noernde docurnenten onleesbaar te maken. Hieraan legt u ten grondsiag dat de persoonlijke
levenssfeer van de betrokkenen zwaarder dient te wegen dai bet belang van openbaarrna
king van namen.

(54) Uit uw besluit blijkt niet welke weigeringsgrond uit de Wob uw College in dit kader heeft
toegepast. Voorzover bet de weigeringsgrond als bedoeld in art. 10 lid 2 onder e zou betref
fen, merkt de VGG op dat dit geen absolute weigeringsgrond is. Er moet in dat geval dus
een afweging gernaakt worden tussen het belang van openbaarmaking van de betreffende
informatie en bet belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Uw College
heeft deze belangenafweging klaarblijkelijk wel gernaakt, rnaar niet of nauwelijks gemoti
veerd.

(55) Naar opvatting van de VGG zou de belangenafweging in bet voordeel moeten uitvallen van
de openbaarmaking van de betreffende namen. In dit verband is van belang dat bet slechts
om namen gaat, welke gegevens niet of nauwelijks privacy gevoelig zijn (anders dan bij
voorbeeld bankrekeninggegevens, privé-adressen, etc.). Uit de jurisprudentie blijkt boven
dien dat met betrekking tot ambtenaren slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan
op bet belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer waar het bun beroepsbalve
functioneren betreft.’9 Het betreft bier bet beroepshalve functioneren van ambtenaren; zij
waren vanuit hun hoedanigheid als ambtenaar en vertegenwoordiger van de provincies im
mers aanwezig bij de verschillende overleggen. Niet valt in te zien waarom de bescherming
van hun persoonlijke levenssfeer dan zwaarder zou wegen dan bet belang van de open
baarmaking van hun narnen.

Onevenredige benadeling als bedoeld in art. 10 tweede lid, aanhef en onder g
Wob

(56) Een deel van de informatie die ligt besloten in voornoemde docurnenten — met betrekking
tot de overleggen van de BALG en bet Vakberaad Grond — is geweigerd op basis van art.
10 tweede lid aanhef en onder g Wob. Blijkens de motivering van uw besluit betreft bet de
volgende informatie:

(1) In de notitie overleg BALG d.d. 13 oktober 2011: bet standpunt van de provincies
met betrekking tot de gesprekken die worden gevoerd in bet kader van een even
tuele gewijzigde PNB-regeling (onderaan p. 2 en bovenaan p. 3) alsmede punten

ABRvS l4juli 2004, AB 2004/349
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en argumenten die betrekking hebben op een rnogelijk door de provincies te vol
gen (juridische) strategie (vanaf p. 3).

(2) In het besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 13 oktober 2011: verslag van
een gesprek over de strategie van de provincies met betrekking tot de onderhande
lingen met bet Rijk over de herij king van de EHS.

(3) In de notitie overleg BALG d.d. 9 november 2011: een nadere toelich
ting/argumentatie met betrekking tot de beslispunten als geformuleerd in de noti
tie ten behoeve van het overleg van 13 oktober 2011.

(4) In het besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 9 november 2011: een gedach
tewisseling over onderwerpen waarover zou worden geprocedeerd en/of waarover
bestuurlijk overleg zou plaatsvinden.

(5) In de agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 15 september 2011: de informatie die
staat onder het kopje ‘financieel’, omdat dit de (financiële) positie van de provin
cies ten opzichte van het Rijk onevenredig zou benadelen.

(6) In bet (Concept) Verslag Vakberaad Grond d.d. 15 september 2011: een gedach
tewisseling over verschillende onderwerpen, omdat openbaarmaking zou leiden
tot een onevenredige benadeling van de (proces- en onderhandelings)positie van
de provincies.

(7) In de Agenda Vakberaad Grond IPO 27 oktobcr 2011: passages waarin concrete
voorstellen worden gedaan over te nernen stappen in bet kader van de
klacht/beroepsprocedure respectievelijk het overleg met bet Rijk over een gewij
zigde PNB-regeling, omdat openbaarmaking hiervan zou leiden tot een onevenre
dige benadeling van de positie van de provincies in deze procedure en dit overleg.

(8) In de Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 5 april 2012: delen van tekst waaruit we
tenswaardigheden kunnen worden afgeleid over de opvatting/strategie van de
provincies met betrekking tot niet nader genoemde onderwerpen, waarover bo
vendien lopende procedures aanhangig zijn en/of bestuurlijk overleg wordt ge
voerd.

(57) Gelet op het voorgaande, heeft uw College in bet bijzonder twee belangen laten meewegen
in het kader van art. 10 tweede lid onder g Wob. In de eerste plaats betreft het het belang
van uw provincie om niet geschaad te worden in haar positie in het kader van de lopende
procedures en overleggen met het Rijk. In de tweede plaats betreft het bet belang dat de fi
nancile positie van uw provincie niet wordt geschaad.

(58) Nu de VGG geen kennis heeft kunnen nemen van de geweigerde informatie, valt voor haar
niet te controleren of de betreffende informatie inderdaad de financiele/proces
/onderhandelingspositie van uw provincie onevenredig kan benadelen. De VGG betwist dat
derhalve bij dezen.
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(59) In algernene zin rnerkt de VGG hiernaast nog op dat er zwaarwegende eisen worden gesteld
aan de inroeping van de weigeringsgrond van art. 10, tweede lid onder g. Daarbij moet on

derscheid worden gernaakt tussen de volgende stappen:2°

(1) eerst moet worden aangetoond dat sprake is van benadeling;

(2) vervolgens dat deze benadeling ‘onevenredig’ is; en

(3) tot slot dat deze onevenredige benadeling zwaarder weegt dan het algemeen be-
lang van openbaarrnaking (de algemene belangenafweging).

(60) Uit uw besluit blijkt niet dat uw College deze drie stappen hebt gezet. Dat is een motive
ringsgebrek. In het bijzonder heeft uw College niet concreet gemotiveerd waarom open
baarmaking van de stukken leidt tot benadeling van de provincies in hun procespositie en/of
hun financiele posities.

(61) Ten aanzien van de rnogelijke benadeling van de procespositie van de provincies kan in dit
kader nog worden opgemerkt dat dit slechts in uitzonderingsgevallen mag leiden tot bet
achterhouden van informatie. Dat openbaarrnaking van stukken (mogelijk) de positie van
uw provincie in een (eventuele) procedure kan schaden, betekent niet automatisch dat dan
een beroep kan worden gedaan op art. 10, tweede lid onder g, Wob. Vergelijk deze overwe
ging uit een uitspraak van de Afdeling van 16 december 2009:21

Wat het betoog betreft dat de procespositie van de gem eente door openbaarmaking van
de planschaderisicoanalyses wordt geschaac4 overweegt de Afdeling als volgt. Zoals de
Afdeling eerder heeft overwogen (onder n’ieer in de uitspraak van 17 mei 2006 in zaak nr.
200505903/1; www.raadvanstate.nl), bescherint arlikel 10, tweede lid aanhef en onder g,
van de Wob tevens het belang bu het voorkómen van onevenredige benadeling van een
bestuursorgaan met het oog op zjn procespositie. Voor het oordeel dat in dit geval open
baarmaking van de planschaderisicoanalyses op deze grond achterwege zou moeten wor
den gelaten, bestaat echter geen grond. Zoals de rechtbank met juistheid heefi overwogen,
behoort het tot het norm ale risico van de gem eente dat 4/ betrokken raakt bU planschade
procedures. De enkele mogeli/kheid dat de hierbi/ betrokken part//en, die kennis hebben
kunnen nemen van de planschaderisicoanalyses, hiervan voordeel zullen hebben in een
eventuele procedure, betekent niet dat zi/ hierdoor onevenredig worden bevoordeeld, me
de omdat, zoals hiervoor is overwoen, de omvan van de verplichtin tot veroeding van
planschade in overwegende mate ob/ectiefbepaalbaar is.’ [onderstreping advocaat]

(62) In het onderhavige geval wenst uw College klaarblijkelijk de procespositie van uw provin
cie te beschermen in het kader van de procedure bij het Gerecht van de EU. Van belang is
dat in die procedure rechtsvragen voorliggen die een objectief karakter hebben. Het betreft
bijvoorbeeld de vraag of TBO’s kunnen worden aangernerkt als ondernemingen en — in

20 VgI. Daalder 2011, p. 373.

21 ABRvS 16 december 2009, JB 2010/31.
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meer algernene zin — of de verstrekking van steun aan TBO’s kan worden aangemerkt als
staatssteun. Deze situatie is vergelijkbaar met die in de uitspraak van de Afdeling van 16
december 2009 met betrekking tot planschaderisicoanalyses: in beide gevallen is de uit
komst van de procedure in overwegende mate objectief bepaalbaar. In dat geval kan dus
geen gebruik worden gemaakt van de weigeringsgrond van art. 10, tweede lid onder g,
Wob.

(63) Overigens, zelfs als er wel sprake zou zijn van onevenredige benadeling van de provincies
in hun procespositie en/of in hun financiele positie door openbaarmaking van de gevraagdc
informatie, dan moet dat belang vervolgens nog wel worden afgewogen tegen het bolang
van openbaarrnaking van de betreffende informatie. Hierbij prevaleert in beginsel het be-
lang van openbaarmaking. Vergelijk deze passage uit een artikel van Maas-Cooymans en
Van der Sluis:22

‘Dat een document een bepaald gezichtspunt met zich brengt waardoor een bestuursor
gaan onevenredig benadeeld zou kunnen worden, is niet per definitie - hoewel vaak wel
gedacht - een reden tot geheimhouding. Dit geldt te meer in het geval dat het bestuursor
gaan in staat is dejuistheid van de inhoud van het sink te weerleggen.23 Ook meningen
van personen, die niet met feiten kunnen worden gestaafd die mogelk een benadeling
van beirokkenen tot gevoig kunnen hebben, leiden niet per definitie tot een gerechivaar
digd beroep op art. 10 lid 2 onder g.24 En ook het voorkomen van toekomstige schade
claims is geen reden op zichz4foin tot geheiinhouding over te gaan.2”

(64) In dit kader kan voorts nog worden opgernerkt dat uw College geen gegevens mag achtcr
houden omdat publicatie daarvan rnogelijk een ongunstig licht zou werpen op bet door uw
provincie gevoerde beleid.26

(65) Gelet op het voorgaande, meent de VGG dat uw College eveneens ten onrechte toepassing
heeft gegeven aan de weigeringsgrond van art. 10 lid 2 onder g Wob.

Economische/financiële belangen als bedoeld in art. 10 lid 2 onder b Wob

(66) In de volgende documenten is informatie (mede) geweigerd omdat het belang van de open
baarmaking daarvan niet zou opwegen tegen de financiele of economische belangen van de
provincies als bedoeld in art. 10 lid 2 onder b Wob:

22 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. 20 10/32 (afi. 7334).

23 ABRvS 3juni 2009, zaaknr. 2008063 13/1.

24 ABRvS 3 juni 2009, zaaknr. 200806313/1.

25 Rb. Rotterdam 7januari 2010, AWB 09/385 WOB.

26 Vzngr. ARRS 10 december 1992, S03.92.4077, als beschreven in J.A. van Schagen e.a., Sdu Corn
menlaar Openbaarheid van besiuur, Den Haag: Sdu 2011, p. 97.
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(1) In de agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 15 september 2011: de informatie die
staat onder het kopje ‘financieel’.

(2) In het (Concept) Versiag Vakberaad Grond d.d. 15 september 2011: een gedach
tewisseling over de financiele positie van de provincies.

(67) Nu de VGG geen kennis heeft kunnen nemen van de betreffende informatie, betwist zij dat
het om informatie gaat die bij openbaarrnaking daarvan de financiele positie van de provin
cies zou kunnen schaden. Los hiervan kan worden opgemerkt dat uw College blijkens de
jurisprudentie onderbouwd aannemelijk moet maken waarorn de financiële positie van uw
provincie als gevoig van de gevraagde informatie wordt geschaad.27 In dat kader moet wor
den geconcretiseerd en gepreciseerd waarorn openbaarmaking tot schade voor de provincic
zou leiden.28 Dat is niet gebeurd.

Dee I conci u si e

(68) Gelet op het voorgaande heeft uw College ten onrechte geweigerd om de documenten vol
ledig openbaar te maken, die betrekking hebben op besprekingen die hebben plaatsgevon
den tussen vertegenwoordigers van verschillende provincies over het onderhavige dossier,
(als nader aangeduid in alinea (44)).

4.2.2. Adviezen van AKD advocaten aan de provincies en correspondentie van en met
AKD advocaten

(69) Uw College heeft een besluit genomen over de openbaarmaking van een aantal documenten
die betrekking hebben op adviezen van AKD advocaten aan de provincies en corresponden
tie tussen AKD advocaten en (vertegenwoordigers van) de provincies. Het betreft in bet
bijzonder de volgende documenten:

(1) Memo AKD aan IPO d.d. 26 september 2011: uw College heeft de openbaarrna
king van dit stuk grotendeels geweigerd orndat het een document zou betreffen
bestemd voor intern beraad dat persoonlijke beleidsopvattingen zou bevatten (ex
art. 11 Wob).

(2) Memo AKD aan IPO d.d. 6 oktober 2011: uw College heeft de openbaarmaking
van dit stuk grotendeels geweigerd omdat het een document zou betreffen be
sternd voor intern beraad dat persoonlijke beleidsopvattingen zou bevatten (cx art.
11 Wob).

(3) Memo AKD aan IPO en de 12 provincies d.d. 16 maart 2012: uw College heeft de
openbaarmaking van dit stuk geweigerd omdat bet een document zou betreffen
bestemd voor intern beraad dat persoonlijke beleidsopvattingen zou bevatten (ex

27 Zie bijv. ABRvS 23 juni 2010, AB 20 10/274.

28 ABRvS 25 november 2009, nr. 200903028/1/H3.
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art. 11 Wob).

(4) E-rnailbericht AKD aan IPO d.d. 10 oktober 2011: uw College heeft de open
baarmaking van dit stuk grotendeels geweigerd orndat het een document zou be
treffen bestemd voor intern beraad dat persoonlijke beleidsopvattingen zou bevat
ten (ex art. 11 Wob) en bovendien omdat openbaarrnaking zou leiden tot oneven
redige benadeling van de provincies (ex art. 10 tweede lid onder g Wob).

(5) E-mailbericht AKD aan IPO d.d. 11 oktober 2011: uw College heeft dit e
mailbericht grotendeels openbaar gemaakt, met uitzondering van de namen van de
arnbtenaren in het bericht, orndat openbaarmaking daarvan niet zou opwegeri te
gen de bescherrning van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen (ex art.
10 tweede lid onder e Wob).

(6) E-mailbericht IPO aan AKD d.d. 10 oktober 2011: uw College heeft de open
baarmaking van dit stuk gedeeltelijk geweigerd orndat het een document zou be
treffen bestemd voor intern beraad dat persoonlijke beleidsopvattingen zou bevat
ten (cx art. 11 Wob) en bovendien orndat openbaarmaking zou leiden tot oneven
redige benadeling van de provincies (ex art. 10 tweede lid onder g Wob).

(7) E-rnailbericht IPO aan AKD d.d. 4 oktober 2011: uw College heeft de openbaar
making van dit stuk gedeeltelijk geweigerd orndat het een document zou betreffen
bestemd voor intern beraad dat persoonlijke beleidsopvattingen zou bevatten (ex
art. 11 Wob) en bovendien orndat openbaarrnaking zou leiden tot onevenredige
benadeling van de provincies (ex art. 10 tweede lid onder g Wob).

(70) Hierna zal ik de weigeringsgronden bespreken waar uw College een beroep op heeft ge
daan.

Intern beraad: persoonliike beleidsopvattingen

(71) Uw College heeft een groot dccl van voornoemde documenten niet openbaar gernaakt om
dat het documenten bestemd voor intern beraad zou betreffen met daarin persoonlijke be
Ieidsopvattingen. Hieraan legt u in het bijzonder ten grondslag dat het stukken betreft die
zien op het contact tussen personen werkzaam bij de overheid en advocaten, aismede ad
viezen van een advocaat.

(72) Dc VGG betwist niet dat adviezen van, en correspondentie met een advocaat bestemd kun
nen zijn voor intern beraad. Vervolgens moet echter nog wel beoordeeld worden of de be
treffende informatie in deze documenten ook kan worden aangernerkt als persoonlijke be
leidsopvattingen. Doorslaggevend daarbij is de vraag of bet informatie betreft waarin de
deskundigheid van de advocaat wordt aangewend voor beleidsvorming of beslissingen over
de uitvoering daarvan. Heeft het advies ecu overwegend objectief karakter dan is geen
sprake van een persoonlijke beleidsopvatting. Te denken valt bijvoorbeeld aan een inschat
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ting over de hoogte van een te betalen schadevergoeding.29

(73) Uit de motivering van het besluit van uw College blijkt slechts in beperkte mate welke in
formatie voornoemde documenten bevatten. Bij de meeste docurnenten wordt volstaan met
de mededeling dat de betreffende informatie persoonlijke beleidsopvattingen bevat en daar
om onleesbaar is gernaakt. De VGG betwijfelt of alle on!eesbaar gemaakte delen we! vallen
aan te merken als persoonlijke beleidsopvattingen en betwist dat ook. In elk geval ten aan
zien van één document blijkt ook uit de motivering van uw besluit dat ten onrechte infor
matie onleesbaar is gemaakt. Ret betreft het memo van AKD aan bet IPO d.d. 26 september
2011. Hierin wordt volgens uw besluit ingegaan op de vraag wat de gevolgen zijn van de
beschikking van de Europese Commissie voor uw provincie. Ook wordt specifiek ingegaan
op de gevolgen voor de in het verleden verleende en in de toekomst te verlenen subsidies.
Dit is informatie met een overwegend objectief karakter en dus geen persoonlijke beleids
opvatting. Daarorn is deze informatie ten onrechte on!eesbaar gemaakt.

Onevenredige benadeling als bedoeld in art. 10 tweede lid, aanhef en onder g

Wob

(74) Uw College heeft de openbaarmaking van een dee! van de biervoor in alinea (69) genoem
de documenten hiernaast geweigerd, omdat dit zou leiden tot onevenredige benadeling van
uw provincie en dit belang zwaarder zou wegen dan het belang van openbaarmaking van
die documenten als bedoeld in art. 10 tweede lid, aanhef en onder g Wob. Ret betreft in bet
bijzonder de e-mai!correspondentie tussen de provincies en AKD. Openbaarmaking van de
ze informatie zou volgens uw College de procespositie van de provincies kunnen schaden.

(75) in bet kader van de documenten met betrekking tot de BALG en bet Vakberaad Grond heeft
de VGG al uiteengezet waarom uw College ten onrechte toepassing heeft gegeven aan de
weigeringsgrond van art. 10 tweede lid, aanhef en onder g Wob (zie in bet bijzonder de all
nea’s (58) t/m (64)). Deze uiteenzetting geldt ook voor de onderhavige documenten die zien
op de relatie met AKD. In het bijzonder kan hier worden herhaald dat de VGG geen kennis
heeft kunnen nemen van de geweigerde informatie en dat daarom voor haar niet valt te con
troleren of de betreffende informatie inderdaad de procespositie van uw provincie oneven
redig kan benadelen. De VGG betwist dat derhalve bij dezen.

(76) Hiernaast kan worden herhaald dat zelfs bij een eventuele onevenredige benadeling van de
provincies bij openbaarmaking van de betreffende informatie, dat flog niet automatisch tot
weigering van de gevraagde informatie leidt. Beoordeeld dient te worden of het belang van
openbaarmaking niet dient te prevaleren boven bet belang van een mogelijke onevenredige
benadeling. Die beoordeling is k!aarblijke!ijk niet gernaakt. In dit kader is flog van belang
dat er al veel bekend is over de gevolgen van de Commissiebeschikking van 13 juli 2011
voor de steunverlening aan TBO’s. Zo wordt algemeen aanvaard dat daarmee is komen vast
te staan dat TBO’s zijri onderworpen aan staatssteuntoezicht3°en de provincies hebben daar

29 Zie Daalder 2011, p. 265.

Zie bij v. http ://dirkzwagerondernemingsrecht.nl/20 12/01 /05/natuurbeschermingsorganisaties-
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ook aanleiding in gezien de steunverlening aan TBO’s te staken. In dat geval verliest het ar
gument dat sprake zou zijn van onevenredige benadeling van de provincies aan gewicht.3’
In dit kader kan voorts wederom worden opgemerkt dat uw College geen informatie mag
achterhouden met als reden dat dit beleid van uw provincies uit het verleden in een ongun
stig daglicht zou plaatsen.

Deelconclusie

(77) Gelet op het voorgaande heeft uw College ten onrechte geweigerd om de docurnenten die
betrekking hebben op adviezen van, en correspondentie met AKD (als nader aangeduid in
alinea (69)), volledig openbaar te maken.

4.2.3. De verzoekschriften die door de provincies en de TBO’s zijn ingediend bij het Ge
recht van de EU.

(78) In uw besluit heeft uw College geweigerd orn de verzoekschriften openbaar te maken die
zijn ingediend door de provincies en de TBO’s bij het Gerecht van de EU tegen de beschik
king van de Europese Commissie van 13 juli 2011. Hieraan legt u ten grondsiag dat bet
processtukken betreft in een nog lopende procedure. Openbaarmaking hiervan zou de pro
cespositie van de provincies en de TBO’s schaden en leiden tot onevenredige benadeling
van de provincies. Gelet daarop hebt u deze documenten geweigerd openbaar te maken op
basis van art. 10 tweede lid onder g Wob.

(79) De VGG begrijpt niet goed waarorn de procespositie van de provincies en de TBO’s ge
schaad zou worden door openbaarrnaking van de verzoekschriften. De openbaarmaking
heeft immers geen gevolgen voor de procedure bij bet Gerecht van de EU. Bovendien is a!
veel bekend over de argurnentatie van de provincies en de TBO’s in hun verzoekschrift. Dc
middelen zijn gepubliceerd door het Gerecht zeif en zijn dus verkrijgbaar uit openbare
bron.32 Ret College van GS van de provincie Utrecht heeft in zijn besluit op het Wob
verzoek van de VGG ook een document geopenbaard (genaamd ‘Questions & Answers —

Provincies’) waaruit de argurnentatie van de provincies en de TBO’s blijkt (zie onder bet
kopje ‘4. Wat houdt dit beroep in’?) (bijlage 2). Nu de argurnenten van de TBO’s en de pro
vincies a! (grotendeels) openbaar zijn, geldt een verzwaarde rnotiveringsplicht waarorn
openbaarmaking van de verzoekschriften zou leiden tot onevenredige benadeling van de
TBO’s en provincies en waarom dit ook zwaarder zou moeten wegen dan het belang van
openbaarmaking. Hieraan is niet voldaan; er is zelfs in bet geheel geen belangenafweging
gemaakt (volstaan wordt met de mededeling dat openbaarmaking zou leiden tot onevenre
dige benadeling). Naar opvatting van de VGG zoo het belang van openbaarmaking van de
verzoekschriften ook moeten prevaleren, zeker nu de inhoud daarvan a! (grotendeels) open

hebben-te-maken-met-de-staatssteunregels/

31 Zie bijv. ABRvS 23 juni 2010, AB 2010/274.

32 Zie: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=12 1609&pagelndex=0&doc
lang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part= 1 &cid=93 9313
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baar is.

(80) Gelet op het voorgaande heeft uw College eveneens ten onrechte geweigerd om de ver
zoekschriften die zijn ingediend bij het Gerecht van de EU openbaar te maken.

4.2.4. Overige documenten (in het bijzonder: e-mailberichten)

(81) Aan bet slot van uw besluit hebt u een besluit genomen over de openbaarmaking van een
aantal overige documenten. Het betreft:

(1) een aantal e-rnailberichten als nader gespecificeerd in uw besluit; en

(2) e-mailberichten d.d. 20 september 2011 en d.d. 12 oktober en 23 november 2011.

(82) Hierna geef ik overzicht van de bezwaargronden van de VGG omtrent deze docurnenten.

Een aantal e-rnailberichten als nader gespecificeerd in uw besluit

(83) In uw besluit staat een lijst van e-mailberichten die slechts gedeeltelijk openbaar zijn ge
maakt (dit overzicht begint met ‘e-mailberichten d.d. 20, 22 en 23 september 2011’ en em
digt met ‘e-mailbericht d.d. 5 januari 2012’). Ret betreft enerzijds e-mailberichten inhou
dende correspondentie tussen de provincie(s) en haar advocaat en anderzijds tussen ambte
naren aangaande de advisering over de juridische positie van de provincie, de te voeren
(proces)strategie, concepten voor brieven en concepten van het beroepschrift bij bet Ge
recht. Aan de weigering tot openbaarmaking van (een deel van) deze berichten heeft uw
College bet volgende ten grondsiag gelegd:

(1) Ret betreft documenten die zijn opgesteld ten beboeve van intern beraad die per

soonlijke beleidsopvattingen bevatten (art. 11 Wob).

(2) Openbaarmaking van de docurnenten zou leiden tot onevenredige benadeling van
de (proces)positie van de provincie en de TBO’s (art. 10 lid 2 onder g Wob).

(84) Nu de VGG geen kennis heeft kunnen nemen van de niet geopenbaarde delen, betwist zij
dat het persoonlijke beleidsopvattingen en/of informatie nadelig voor de provincies/TBO’s
betreft.

(85) Wat betreft de beperking van art. 11 Wob kan biernaast nog worden opgemerkt dat uw Col
lege ten onrechte heeft nagelaten te motiveren waarom geen gebruik kan worden gernaakt
van de bevoegdbeid van art. 11 tweede lid Wob.33 In dit kader zij nogmaals herhaald dat de
Wob ervan uitgaat dat de overheid de bij haar berustende informatie in beginsel openbaar
moet maken. Acbtergrond hiervan is dat bet voor burgers mogelijk moet zijn om besluit

Zie bijv. ABRvS 3 juni 2009, nr. 200806313/I/H3, r.o. 2.6.1 en ABRvS 10 november 2010, nr.
200903989/1/H3, r.o. 2.7.1.
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vorming binnen, en handelen door de overbeid te kunnen observeren en controleren. In hct
bijzonder moet het voor de burger mogelijk zijn orn (democratische) besluitvorming te
kunnen duiden en doorgronden. Juist waar bet betreft bet beroep dat de provincies hebben
ingesteld bij het Gerecht van de EU zijn forse onduidelijkheden en twijfels ontstaan binnen
de samenleving en bij de achterban van de VGG in bet bijzonder. Immers, de provincics
geven enerzijds bet signaal afTBO’s en andere particulieren gelijk te willen behandelen bij
de ontwikkeling en het beheer van natuur, maar stellen anderzijds sarnen met de TBO’s be
roep in tegen bet oordeel van de Europese Commissie waaruit die gelijkberechtiging is
voortgevloeid. Dat staat met elkaar op gespannen voet. Volledige openbaarmaking van de
gevraagde documenten kan zowel de onduidelijkbeid die daardoor is gerezen, als de onrust
die daardoor is ontstaan, wegnemen. Dit is ook in bet belang van uw provincie omdat dit
een bijdrage kan leveren aan het herstel van bet vertrouwen van particuliere grondeigenaren
in (bet bestuur van) uw provincie.

(86) Ten aanzien van de weigeringsgrond van art. 10 lid 2 onder g Wob verwijst de VGG graag
terug naar hetgeen zij daarover hiervoor heeft opgemerkt, in het bijzonder in de alinea’s
(58) t/rn (64) en de alinea’s (74) t/m (76). Meer specifiek geldt ook hier dat uw College ten
onrechte geen afweging heeft gemaakt tussen enerzijds het belang van bet voorkomen van
onevenredige benadeling van de provincies (zo daar uberhaupt sprake van zou zijn) en an
derzijds bet belang van bet verstrekken van informatie (uw College heeft zich ten onrechtc
beperkt tot de enkele constatering dat sprake zou zijn van onevenredige benadeling). Voorts
kan ook bier worden opgernerkt dat al veel informatie over de beroepsprocedure openbaar
is. waardoor bet belang van ‘onevenredige benadeling’ aan gewicht heeft verloren (vgl. ook
alinea (79)).

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

(87) Aan bet slot van uw besluit hebt u een besluit genomen over de openbaarmaking van e
mailberichten d.d. 20 september 2011 en dd. 12 oktober en 23 november 2011. Uw College
heeft deze berichten openbaar gemaakt met uitzondering van de bierin voorkomende namen
en telefoonnummers van ambtenaren, met een beroep op het belang van de eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer (ex art. 10 tweede lid onder e Wob).

(88) De weigeringsgrond van art. 10 tweede lid onder e Wob is relatief van aard. Er moet dus
een belangenafweging worden gernaakt tussen enerzijds bet belang van openbaarmaking en
anderzijds het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Ten onrechte is
die belangenafweging niet gemaakt. In dit geval valt ook rnoeilijk te begrijpen waarorn het
belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaar zou moeten wegen. Dc
betreffende e-mai lberichten betreffen slechts de uitwisseling van feitelij ke informatie. Daar
kornt bij dat bet niet om privacygevoelige informatie gaat; het betreft slechts de namen van
de betreffende ambtenaren. Niet valt in te zien waarorn de bescherming van bun persoonlij
ke levenssfeer dan zwaarder zou wegen dan bet belang van de openbaannaking van hun
namen.
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4.2.5. Specifieke docurnenten van Overijssel

(89) Hiervoor heb ik een uiteenzetting gegeven van de gronden van bet bezwaar van de VGG
omtrent de docurnenten met betrekking tot Vakberaad Grond en de BALG, adviezen van en
correspondentie met AKD advocaten, de verzoekschriften die zijn inged iend bij bet Gerecht
van de EU en een aantal overige documenten. Uw College heeft hiernaast een besluit ge
nomen over de openbaarrnaking van een aantal meer specifiek binnen uw provincie aanwe
zige docurnenten. Hierna zal ik de bezwaargronden van de VGG met betrekking tot deze
documenten uiteenzetten, voorzover deze documenten niet volledig openbaar zijn gernaakt.
Het betreft de volgende docurnenten:

(1) de nota van Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 1 november 2011: de open
baarmaking van dit document is deels geweigerd omdat sprake zou zijn van per
soonlijke beleidsopvattingen ex art. 11 Wob aismede — deels — op basis van de
weigeringsgrond voor onevenredige benadeling ex art. 10 tweede lid aanhef en
onder g Wob.

(2) de risicoparagraaf bij de Nota van Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 1 no
vember 2011: de openbaarmaking van dit document is deels geweigerd omdat
sprake zou zijn van persoonlijke beleidsopvattingen ex art. 11 Wob alsmede op
basis van de weigeringsgrond voor onevenredige benadeling ex art. 10 tweede lid
aanhef en onder g Wob.

(3) e-mailberichten d.d. 6januari 2012 en d.d. 16 en 17 augustus en 16, 18 en 19 sep
tember 2011: onduidelijk is welk besluit uw College over deze berichten heeft ge
nomen.

Hierna zal ik deze documenten achtereenvolgens bespreken (waarbij de nota van GS van
Overijssel d.d. 1 november 2011 wordt besproken samen met de risicoparagraaf bij die no
ta).

Nota van GS van Overiissel d.d. 1 november 2011 en risicoparagraafbij de Nota
van GS van Overijssel d.d. 1 november 2011

(90) Openbaarrnaking van zowel de iota van Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 1 novem
ber 2011, als de risicoparagraafbij die nota, hebt u deels geweigerd omdat sprake zou zijn
van persoonlijke beleidsopvattingen ex art. 11 Wob aismede op basis van de weigerings
grond voor onevenredige benadeling ex art. 10 tweede lid aanhef en onder g Wob. Meer in
detail hebt u hieraan het volgende ten grondslag gelegd:

(1) Dc nota van 1 november 2011 betreft een arnbtelijke nota waarin wordt gewezen
op risico’s die aan bepaalde keuzes zijn verbonden.

(2) Uit de nota van 1 november 2011 kunnen wetenswaardigheden worden afgeleid
met betrekking tot de financiële respectievelijk de onderhandelings- en/of proces
positie van de provincie.
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(3) In de nota van 1 november 2011 worden de redenen genoernd waarom er beroep
dient te worden ingesteld tegen de besehikking van de Europese Commissie en
wat de mogelijke gevolgen zijn indien geen beroep wordt ingesteld.

(4) in de risicoparagraaf bij de nota van 1 november 2011 wordt ingegaan op de fi
nanciële risico’s en consequenties die zijn verbonden aan de beschikking van do
Europese Commissie.

(91) De VGG heeft geen kennis kunnen nemen van de informatie die onleesbaar is gemaakt. Bij
gebreke daarvan, betwist de VGG dat de betreffende informatie kan worden aangemerkt als
persoonlijke beleidsopvattingen en/of bij openbaarmaking kan leiden tot onevenredige be
nadeling van de provincies.

(92) Los hiervan kunnen dezelfde oprnerkingen worden gernaakt als hiervoor in de alinea’s (85)
t/m (86). In het bijzonder zij bier herhaald dat volledige openbaarmaking van de nota van 1
november 2011 en de daarbij behorende risicoparagraaf zowel de onduidelijkheid die is ge
rezen door de beroepsprocedure bij het Gerecht van de EU, als de onrust die daardoor is
ontstaan, zou kunnen wegnemen. Dit is ook in bet belang van uw provincie omdat dit eon
bijdrage kan leveren aan het herstel van het vertrouwen van particuliere grondeigenaren in
(bet bestuur van) uw provincie. Derhalve verzoekt de VGG uw College bij dezen ook drin
gend on-i de nota van 1 november 2011 en de risicoparagraaf aisnog volledig openbaar te
maken, desnoods in een niet tot personen herleidbare vorm.

Een aantal overige e-mailberichten dd. 6 januari 2012 en d.d. 16 en 17 augustus
en 16, l8en 19 september2011

(93) In uw besluit (p. 12) staat nog een aantal specifieke e-mailberichten genoernd die niet in de
besluiten van de andere Colleges zijn genoemd. Hot betreft e-mailberichten d.d. 6 januari
2012 en d.d. 16 en 17 augustus en 16, 18 en 19 september2011. Doze berichten zijn niet bij
bet besluit gevoegd. De VGG vraagt zich af of uw College de openbaarmaking van doze
documenten in zijn geheel heeft geweigerd of dat deze docurnenten per abuis niet zijn bij
gevoegd en verzoekt u daar duidelijkheid over to verschaffen.
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5. CONCLUSIE

Gelet op het vorenstaande verzoek ik u narnens cliente om:

(1) dit bezwaar gegrond te verkiaren;

(2) uw besluit d.d. 20juni 2012, verzonden op 21 juni 2012, te herroepen;

(3) een nieuw besluit te nemen, inhoudende dat aisnog alle gevraagde informatic
openbaar wordt gemaakt; en

(4) de in de bezwaarprocedure door de VGG gernaakte kosten en nog te maken kos
ten in verband met de behandeling van dit bezwaar ex artikel 7:15 Awb te ver
goeden.

Bijiagen:

- Statuten VGG

- Document ‘Questions & Answers — Provincies’
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