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AANVULLEND BEZWAARSCHRIFT
inzakc bet besluit van uw College van 26 juni 2012 op bet verzoek om informatie op basis
van de Wet openbaarheid van bestaur 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 gemaakt tegen uw besluit d.d. 26 juni 2012, met kenmerk 80B466A9.
Bij brief van 13 augustus 2012 hebt u rnij de ontvangst van bet pro forma bezwaarschrift bcvestigd
en een terrnijn gegeven om de gronden vai’ het bezwaar in te dienen tot en met 30 september 2012.
Hierbij treft u tij dig deze gronden aan.
Dit aanvullend bezwaarschrift begint met een inleiding, waarin de voorgeschiedenis wordt ge
schetst ten behoeve van een evt. bezwaarschriftencomrnissie (bij uw provincie zeif zal de voorge
schiedenis immers bekend zijn). Daarna maak ik enkele opmerkingen over de behandeling van dit
bezwaarschrift, aismede bet juridisch kader. Vervolgens ga ik in op de gronden van het bezwaar.
Dit aanvullend bezwaarschrift sluit af met een conclusie.
Vooraf merk ik nog op dat de VGG bij alle provincies een aanvullend bezwaarschrift zal indienen
met betrekking tot haar verzoek om informatie van 11 april 2012 (zoals u bekend heeft de VGG bij
alle provincies eenzelfde verzoek orn informatie ingediend waarop vergelijkbare besluiten zijn ge
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 opgenornen met betrekking tot die documenten die specifiek binnen die
provincie aanwezig zijn (bet betreft par. 4.2.5). Voor het overige hebben de aanvullend bezwaar
schriften dezelfde inhoud.

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

Do prakbjk wordt gevoerd door Stibbo N V. (Ingoschreven in het Handeisregister van do Kamer van Koophandet onder
nummer 34198700). Do algemone voorwaar
den van Stibbe NV. zijn van toopassing on bevatten eon aansprakelijkhoidsbeporking. Do algemone voorwaarden
zijn gedeponoord hi) do rechtbank to Amsterdam
en worden op verzook kostoloos verstrekt. Zij zijn tovons to vindon op www.stibbo.com.
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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 bijiage 1). De VGG is een vereniging met
circa tachtig leden, welke leden alien gronden bezitten in Nederland. Het betreft in het bij
zonder rechtspersonen en natuurlijke personen die één of meer landgoederen in eigendom
hebben.

(2)

De leden van de VGG verrichten comrnerciële 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 Iandgoedwinkel, een landgoedmarkt, 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 (gelijkberechtiging) tot stand komt bij de aankoop, ontwikkeling en het beheer van
(nieuwe) natuur iii Nederland. Achtergrond hiervan is dat sinds jaar en dag de zgn. Terrein
beherende Organisaties (“TBO’s’) zijnde in het bijzonder de Vereniging Natuurmoriu
menten en de provinciale Landschappen door de betrokken overheden waaronder uw
provincie worden bevoordeeld bij de aankoop, ontwikkeling en het beheer 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 orn
niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. De leden van de VGG leden hierdoor schade, on
der meer door markt- en concurrentieverstoring.
—

—

—

—

(4)

Naar opvatting van de VGG en haar leden vormt de verstrekking van steun aan de TBO’s
ais hiervoor omschreven, een steunmaatregel als bedoeld iii het 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 gerneld 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 het staatsteunrecht. Sinds haar oprichting in april 2009
begeleidt en coördineert de VGG deze klacht.

(5)

Bij brieven van 18 mei 2009 heeft de VGG het Rijk en de provincies waaronder uw pro
vincie ook verzocht en gesommeerd om per direct te stoppen met de verlening van on
rechtrnatige steun aan de TBO’s. De overheden hebben dit geweigerd omdat volgens hen
geen sprake zou zijn van onrechtmatig verstrekte staatssteun. De VGG was bet niet eens
met dit standpunt. In de zomer van 2009 leek de klachtprocedure bij de Europese Commis
sie echter in een stroomversnelling te komen. De Commissie had naineiijk aangegeven de
klacht verder in behandeling te nemen en de Nederlandse Staat te vragen orn een reactie.
Derhalve besloot de VGG om eerst bet verdere verloop van de klachtprocedure afte wach
ten alvorens via een nationale rechter nadere stappen te ondernernen.
—

—
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(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 gemeld had
moeten worden bij de Europese Commissie. Dit in het bijzonder orndat volgens hen geen
sprake zou zijri van de verstrekking van steun aan ondernemingen en orndat de steun geen
verstoring tot gevoig zou hebben van bet handelsverkeer tussen de lidstaten. De VGG beeft
dit standpunt bestreden.

(7)

In oktober 2009 heeft de Nederlandse Staat vervolgens ecn nieuwe aankoopsubsidierege
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) kornt te vervallen. Op basis van de nieuwe aan
koopsubsidieregeling kornen volgens de Staat alle particulieren die aan bepaalde kwali
teitseisen voldoen voor een aankoopsubsidie in aanrnerking. Daarmee zou wederom vol
gens de Staat een einde komen aan de bevoordeling van TBOs ten opzichte van andere
particuliere grondbezitters.
—

—

—

—

(8)

Dc 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 om ermee akkoord te
gaan dat de klachtprocedure voorlopig zou worden ‘bevroren’ in afwachting van de beoor
deling van de nieuwe aankoopsubsidieregeling.
—

—

(9)

Partijen bebben over en weer verschillende keren gereageerd op de nieuwe aankoopsubsi
dieregeling bij de Europese Comrnissie.
2 Het duurde vervolgens lang voordat de Commis
sie hierover een standpunt innam. 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 narn de Europese Commissie vervolgens aisriog
haar beschikking over de notificatie van de nieuwe aankoopsubsidieregeling. Hierin heeft
de Commissie de nieuwe aankoopsubsidieregeling goedgekeurd orndat die volgens de
Cominissie verenigbaar is met de interne rnarkt. Hier is van belang dat de Commissie in
haar beschikking een aantal inhoudelijke overwegingen heeft gegeven waarrnee is gegeven
dat de overheden altijd ten onrechte het standpunt hebben ingenomen dat in het kader van
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 samengevat
—

—

—

—

2

De 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 TBOs op 13 juni 2012 hebben ingediend bij het Gerecht van de EU met betrekking
tot bet verzoek van de VGG om tussenkomst in de procedure die bij het 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.
—

4

—
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als volgt:

(11)

(1)

Nederlandse natuurbeheerders dus ook TBO’s zijn volgens de Commissie wél
ondernemingen die onder het staatssteuntoezicht vallen;

(2)

volgens de Commissie krijgen de begunstigden van een aankoopsubsidie vanuit
staatsrniddelen een econorniscb voordeel verleend;

(3)

volgens de Commissie is niet voldaan aan de zogenaarnde Aitmark-criteria;

(4)

volgens de Comm issie is sprake van selectiviteit aangezien alleen bepaalde partij
en van de maatregel profiteren; en

(5)

volgens de Comm issie valt niet uit te sluiten dat de aankoopsubsidie bet handels
verkeer binnen de EU ongunstig verstoort.

—

—

Gelet op deze overwegingen was met de bescbikking van de Europese Commissie gegeven
dat de overheden zicb in het verleden in bet bijzonder naar aanleiding van de sommatie
brieven van de VGG van 1 8 rnei 2009 ten onrechte op bet standpunt hebben gesteld dat
bij de verstrekking van aankoopsubsidies en de doorlevering van gronden orn niet of onder
de marktprijs (wat in feite een aankoopsubsidie in natura is) aan de TBO’s geen sprake zou
zijn van staatssteun. Hiermee kwarn eveneens vast te staan dat deze staatssteun ten onrechte
nimmer is gerneld bij, noch goedgekeurd door de Europese Commissie. Met de beschikking
van de Europese Commissie kwarn dus eveneens vast te staan dat de overbeden bij de ver
strekking van die staatssteun onrechtmatig want in strijd met artikel 108 lid 3 VWEU (de
aanmeldings- en standstill-verplicbting) bebben gehandeld. Gelet bierop heeft de VGG
bij brieven van 2 september 2011 de overheden waaronder uw provincie opnieuw ge
sonirneerd om per direct te stoppen met de verstrekking van aankoopsubsidies onder de
destijds geldende discriminatoire regeling en de doorlevering van gronden orn niet of
onder de marktprijs aan de TBO’s. Dit beeft er uiteindelijk toe geleid dat uw provincie bij
brieven van 8 december 2011 en l6januari 2012 heeft bevestigd te zijn gestopt met de ver
lening van onrechtrnatige staatssteun aan de TBOs.
—

—

—

—

—

(12)

—

—

Bij brief van 20januari 2012 aan de provincies heeft de VGG vervolgens aangegeven ver
heugd te zijn over het besluit orn geen onrechtmatige staatssteun meer te zullen verstrekken
aan de TBO’s. De VGG had bierdoor ook de hoop dat de overheden waaronder uw pro
vincie
in het vervoig alle particuliere grondeigenaren gelijk zouden behandelen bij de
aankoop, ontwikkeling en bet beheer van (nieuwe) natuur. Groot was dan ook de verbazing
bij de VGG toen zij vernam dat de provincies, zonder dit bij haar te hebben gemeld, in ja
nuari 2012 samen 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(201 1)4945def.). Dit suggereert namelijk dat de provincies waaronder uw provincie er
sarnen met de TBO’s naar streven orn de bevoorrechte positie van de TBO’s in stand te Ia—

—

—

—

ten.

(13)

D

Dc VGG heeft in bet beroep aanleiding gezien oni bij brief van 11 april 2012 aan de pro
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vincies waaronder uw provincie een verzoek om informatie in te dienen op basis van de
Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”). Middels dit verzoek beoogt de VGG onder meer
inzicht te krijgen in de beweegredenen van de provincies orn beroep in te stellen. Hiernaast
vraagt de VGG zich af of de omstandigbeid dat de provincies sarnen met de TBO’s proce
deren via dezelfde advocaat niet opnieuw onrechtmatige staatssteun aan de TBO’s oplevert
of anderszins onrechtrnatig is. Gelet daarop heeft de VGG u verzocht om haar te informeren
over, en inzage te geven in alle stukken met betrekking tot het volgende:
—

(14)

—

(1)

Alle docurnentatie over de relatie van uw provincie met de TBOs in bet onderha
vige dossier en voornoernde beroepsprocedure bij het Hof van Justitie, waaronder
nadrukkelijk begrepen alle correspondentie met de TBO’s en versiagen van ge
sprekken met vertegenwoordigers van TBO’s daaromtrent.

(2)

De overwegingen van uw College orn samen met de andere provincies en de
TBO’s beroep in te stellen tegen de beschikking van de Europese Commissie van
l3juli 2011 bij bet Hof van Justitie en alle docurnentatie daarorntrent en besluiten
die in dat kader zijn genomen.

(3)

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

(4)

Het beroepschrifi en/of de beroepschriften die uw provincie heeft ingediend bij
bet Hof van Justitie orntrent de beschikking van de Europese Commissie van 13
juli 2011 en het bijbehorende procesbesluit van uw College.

(5)

Of uw provincie naar aanleiding van deze brief een andere advocaatladviseur
heeft ingeschakeld of zal inscbakelen en hem/baar zult vragen een nieuw advies
en/of nieuwe analyse te geven over de positie van uw provincie in dit dossier.

(6)

Alle overige docurnenten die betrekking hebben op de beroepsprocedure bij het
Hof van Justitie.

Uw College heeft op 26 juni 2012 een besluit genomen op het Wob-verzoek van de VGG
van 11 april 2012. Hierin hebt 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 gelijkberechtiging 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 orn in beroep te gaan, te heroverwegen. Hiernaast vraagt de VGG zich flog
steeds af of het verstandig is dat de provincies en de TBO’s gebruik maken van dezelfde
advocaat, nu zoals beschreven in het Wob-verzoek sprake is van een spanningsveld tus
sen bet belang van de provincies enerzijds en het belang van de TBO’s anderzijds. Recent is
de VGG overigens uit het jaarverslag 2011 van de Vereniging Natuurrnonurnenten geble
—

—
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ken dat de advocaat van uw provincie (AKD advocaten) aan Natuurmonumenten pro deo
diensten levert en gratis juridisch advies geeft (zie p. 33). Dat gegeven heeft de twijfels bij
de VGG in dezen versterkt.
(15)

In de tweede plaats hebt u een besluit genornen over de openbaarmaking van de docuinen
ten waarorn 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 beschikken over een aantal documen
ten waarom de VGG heeft gevraagd. Het betreft in het bijzonder de communicatie tussen de
provincies en de TBOs over de beroepsprocedure en de declaraties van, dan wel betalingen
aan AKD (dit zijn de docurnenten waarom de VGG beeft gevraagd onder punten 1) en 3)
van haar verzoek). Orndat u niet over deze docurnenten beschikt, hebt u deze niet openbaar
gernaakt, aldus het besluit. In de tweede plaats heeft uw College een besluit genornen over
de openbaarmaking van de documenten waar uw provincie we! over beschikt. U hebt een
deel van deze documenten volledig, een ander deel s!echts gedeeltelijk en een volgend deel
niet openbaar gemaakt.

(16)

Het onderhavige bezwaarschrift van de VGG richt zich tegen beide onderdelen van uw be
sluit. Hierna za! de VGG eerst onderbouwen waarom uw College ten onrechte de open
baarmaking heeft geweigerd van de docurnenten waarover u zegt niet te beschikken. Daar
na gaat de VGG in op uw besluit omtrent de documenten waarover uw provincie wel be
schikt. Voordat ik daartoe overga, rnaak ik echter graag flog een opmerking vooraf over de
behande!ing van dit bezwaar. Ook schets ik nog kort bet toepasselijkejuridische kader.

2.

BE BEIIANDELING VAN BIT BEZWAAR

(17)

Als hiervoor uiteengezet, heeft de VGG bij a!!e provincies eenzelfde Wob-verzoek inge
diend. De colleges van GS van deze provincies hebben hier vervolgens allen een besluit op
genomen, welke besluiten grotendeels gelijk zijn. De VGG heeft tegen a! deze bes!uiten
(pro forma) bezwaar gemaakt. Omdat de primaire bes!uiten en de daartegen gerichte be
zwaren grotendeels gelijk zijn, ligt het vanuit praktisch oogpunt in de rede om alle be
zwaarprocedures gecoordineerd/gezamen!jk te behandelen. 1k besprak dit reeds met mrs.
Van Nu!and en Van Tilborg van AKD, die uw provincie in dezen bijstaan. Van hen begreep
ik dat de provincies onderscbrijven dat een gezamenlijke behande!ing van a!le bezwaar
schriften wense!ijk zou zijn, rnaar dat onderling nog moet worden bekeken hoe dit praktisch
kan worden vorrngegeven. 1k zie een voorstel hierover graag tegemoet.

(18)

AIs hiervoor al opgemerkt, wordt in de aarivullende bezwaarschriflen van de VGG alvast
rekening gehouden met een gecentraliseerde bchande!ing. Alle aanvu!!ende bezwaarschrif
ten (met uitzondering wellicht van bet aanvul!end bezwaarscbrift dat bij Flevoland wordt
ingediend), hebben narnelijk dezelfde inhoud, met uitzondering van één specifieke para
graaf(zijnde par. 4.2.5). Hierdoor wordt ‘dubbe! werk’ zoveel als mogeIjk voorkomen.

3.

WETTELIJK KADER

(19)

Het wette!ijk kader voor bet onderhavige bezwaarschrift wordt gevorrnd door de Wet open
baarheid van bestuur. Op grond van de Wob heeft een bestuursorgaan in beginsel de plicht
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orn alle in docurnenten neergelegde informatie waarorn wordt verzocht te openbaren zonder
dat de verzoeker daarbij een belang hoeft te stellen. Zie art. 3 Wob (in het bijzonder het
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 verneldt 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 agemeen geformuleerd is, verzoekt het 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 bet bepaalde in de
artikelen lOen 11.
(20)

De plicht orn de gevraagde informatie te openbaren, kan slechts uitzondering lijden in de
gevallen als genoemd 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 de
weigeringsgronden van art. 10 lid 2 is het dus aari het bestuursorgaan om een evenredige
belangenafweging te maken tussen bet belang van openbaarrnaking van informatie en ande
re in het tweede lid van art. 10 gespecificeerde belangen. Art. 11 Wob bevat nog een
specifieke beperking voor het geval het een verzoek betreft om informatie uit docurnenten
die zijn opgesteld te behoeve van intern beraad. In dat geval kan onder omstandigheden
worden geweigerd orn informatie te worden verstrekken over de daarin opgenornen 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;

8
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ci. 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
soonhijke levenssfeer maakt.
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zo
ver het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;
b. de economische of financiële 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. het 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. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken per
soon heeft ingesternd 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, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-infonnatie betreft die
betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid,
aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzo
ver het belang van openbaanixaking niet opweegt tegen bet daar genoemde belang.
5. Ret tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op bet verstrekken van milieu
informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op bet verstrekken van milieu
i nformati e.
7. Ret verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege
voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking beeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.
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8. Voorzover het vierde lid, eerste voizin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen
van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of dc
ze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.
Artikel 11
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van in
tern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenornen persoonlijke beleids
opvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratischc
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 her]eidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambteliJke of gemengd samengestelde advies
commissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen persoonlijke be
!eidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen 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 NJ milieu-informatie bet belang van de bescher
ming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen bet belang van openbaar
making. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot
personen herleidbare vonm Ret tweede lid, tweede voizin, is van overeenkomstige 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 waarorn 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 waarorn uw College ten onrechte heeft geweigerd om een dee!
van de documenten waarover uw provincie we! beschikt, (volledig) openbaar te maken.

4.1.

Dc opeubaarmaking van documenten waarover u niet zou beschikken

(22)

In baar verzoek orn informatie heeft de VGG in bet bijzonder gevraagd om alle docurnenta
tie over de relatie van uw provincie met de TBO’s in bet onderhavige dossier en de be
roepsprocedure bij het Hof van Justitie. waaronder nadrukkelijk begrepen alle correspon
dentie met de TBO’s en versiagen van gesprekkeri met vertegenwoordigers van de TBO’s
daarointrent (zie onderdee! 1 van haar verzoek). Ook heeft de VGG nadrukke!ijk gevraagd
orn haar te informeren over, en inzage te geven in alle stukken met betrekking tot
de dec!a
raties van AKD advocaten, de werkzaarnheden die daarvoor door dit kantoor zijn verricbt
en door welke partij of partijen deze declaraties zijn voldaan en alle docurnentatie
daarom
trent (zie onderdee! 3 van bet verzoek van de VGG). In uw besluit hebt u geweigerd orn de
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ze docurnenten openbaar te maken. Hieraan leggen de Colleges van GS van de meeste pro
vincies het volgende ten grondslag:
‘Wij beschikken niet over docurnenten betreffende de communicatie (correspondentie,
gespreksverslagen, etc.) tussen de provincie [...] en de TBO’s orntrent de door u bedoelde
beroepsprocedure. Wij beschikken evenmin over documenten betreffende declaraties van
dan wel betalingen aan AKD. Aangezien wij niet over deze documenten beschikken, kun
nen deze door ons niet openbaar worden gernaakt.”
In afwijking hiervan heeft bet College van GS van Overijssel het volgende ten grondsiag
gelegd aan de weigering tot openbaarmaking van de docurnenten als verzocht door de VGG
onder 1) en 3) van haar verzoek:
“Wij beschikken niet over documenten betreffende de communicatie (correspondentie, ge
spreksverslagen, etc.) tussen de provincie Overijssel en de TBO’s orntrent de door uw be
doelde beroepsprocedure. Wij beschikken evenmin over docurnenten betreffende declara
ties van dan wel betalingen aan AKD. Voor zover ons bekend berusten deze documenten
onder bet IPO. Het IPO is geen bestuursorgaan en staat evenmin onder verantwoordelijk
heid van Overijssel, zodat de Wob in zoverre niet van toepassing is. Aangezien wij niet
over deze documenten beschikken, kunnen deze door ons niet openbaar worden gcrnaakt.”
(23)

De VGG betwist dat de betreffende documenten niet bij uw provincie berusten. Hiernaast
betwist zij dat uw provincie niet gehouden is de docurnenten te verstrekken, voorzover deze
bij het IPO zouden berusten. Dit wordt hierna nader toegelicht.
4.1.1.

(24)

Ten onrechte heeft uw College overwogen dat uw provincie niet beschikt over de
gevraagde documenten

Aan uw weigering tot openbaarrnaking van de informatie als verzocht door de VGG onder
I 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 heeft nanielijk (sterke)
aanwijzingen dat uw provincie wel over deze informatie bescbikt of zou moeten bescbik
ken. Dit wordt hierna nader toegelicht per opgevraagd document
De docurnentatie over de relatie van uw provincie met de TBO’s

(25)

11

Onder punt 1 van haar verzoek heeft de VGG gevraagd orn alle docurnentatie te verstrek
ken over de relatie van uw provincie met de TBO’s in bet onderhavige dossier en voor
noemde beroepsprocedure bij bet Hof van Justitie. Blijkens uw besluit hebt u dit opgevat
als te zijn gericht op de beroepsprocedure bij bet Hof van Justitie. Dat is te beperkt. De
VGG heeft immers ook gevraagd orn alle documentatie over de relatie van uw provincie
met de TBO’s in het onderbavige dossier, zijnde bet gelijkberechtigingsdossier. Gelet daar
op dient uw College alsnog in meer algemene zin te beoordelen of uw provincie al dan niet
beschikt over documenten die daarop betrekking hebben en vervolgens of deze documenten
openbaar gemaakt kunnen worden.

Stibbe

(26)

(27)

Blijkens uw besluit heeft u wel beoordeeld of uw provincie beschikt over docurnentatie
over de relatie van uw provincie met de TBO’s met betrekking tot de beroepsprocedure bij
bet Gerecht van de EU. Dit zou niet het geval zijn. De VGG bewist dit. Het is de VGG na
rnelijk bekend dat regelmatig gesprekken en briefwisselingen plaatsvinden tussen de TBO’s
en vertegenwoordigers van de provincies over het onderhavige dossier (de klacht van de
VGG, de beschikking van de Europese Comm issie van 13 juli 2011, de sommatiebrieven,
etc.). Er is sprake van een intensieve sarnenwerking. Dit blijkt ook uit de docuinenten 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 aanwezigheid blijkt van vertegenwoordi
gers van de Landschappen en Natuurmonumentcn (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 rnr. Van Nuland
van AKD blijkt dat die provincie concepten heeft ontvangen van de verzoek
schriften, dus van zowel bet verzoekschrift dat is ingediend narnens de provincies
als van het verzoekschrift dat is ingediend namens 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 het memo van AKD van 16 maart 2012 dat deels openbaar is ge
rnaakt, 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 TBOs. Van
deze vergaderingen zijn gedeeltelijk vergaderversiagen openbaar gemaakt. Bij 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: ‘TBOs op de hoogte houden van ontwikkelingen rond afrondingenkaart’. En
uit een door Zuid-Holland geopenbaard versiag van een bijeenkomst van 27 okto
ber 2011 in het kader van het ‘Strategisch- en aankoopoverleg met de TBO’s,
blijkt dat Natuurmonumenten standaard op een verzendlijst is opgenomen.

(4)

In een door de provincie Overijssel geopenbaarde besluitenlijst staat dat het Col
lege van die provincie de TBO’s een afschrift zal sturen van de brief aan de PCLG
over de stopzetting van de aankoopsubsidieregeling.

Nu sprake is van intensief contact en overleg tussen de TBO’s en de provincies, is bet
merkwaardig en ook moeilijk te geloven dat uw provincie niet zou beschikken over do—

12

—

Stibbe

curnenten betreffende de communicatie tussen uw provincie en de TBO’s omtrent de be
roepsprocedure bij het Gerecht van de EU. Dat deze contacten mogelijk (deels) via het IPO
zijn verlopen doet daar niet aan af. Het IPO functioneert in dezen immers slechts als cen
traal platform/loket oni de beroepsprocedure met alle provincies gezarnenlijk te coördine
ren; als hiervoor uiteengezet, blijkt uit de stukken dat de provincies hier zeif direct bij be
trokken zijn gebleven. Zo zijn concepten van het verzoekschrift 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 (arnbtenaren) 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 hand dat binnen uw provincie ook
documenten aanwezig zijn die vallen onder onderdeel 1 van het verzoek van de VGG. Ver
gelijk in dit kader bijvoorbeeld ccii uitspraak van de Afdeling van 8 oktober 1986. Hieruit
blijkt dat indien een arnbtenaar als vertegenwoordiger van bet bestuursorgaan de beraadsla
gungen van een externe commissie bijwoont, de versiagen van deze commissie die aan deze
ambtenaar worden toegestuurd onder de Wob vallen en dus bij het betreffende bestuursor
gaan kunnen worden opgevraagd.
De hoogte van de declaraties van AKD
(28)

Onder punt 3 van haar verzoek heeft de VGG gevraagd orn openbaarmaking van de hoogte
van de declaraties van AKD, de werkzaarnheden die daarvoor voor dit kantoor zijn verricht
en door welke partij of partujen deze declaraties zijn voldaan en alle docurnentatie daarom
trent. In uw besluit hebt u dit afgewezen met als motivering dat u niet over deze documen
ten beschikt. Ook dit valt lastig te geloven. Uit de stukken blijkt namelijk dat de provincies
opdrachtgever zijn van AKD en ook gezamenlijk de declaratie zullen betalen:
(1)

In ccii beleidsbrief die gedeeltelijk is geopenbaard door GS van Drenthe staat op
pag. 4 dat de gezarnenlijke 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 versiag Vak
beraad Grond van 15 september 2011 staat dat er ccii gesprek zal plaatsvinden
met AKD ‘om de opdracht door te spreken’. Aan dit gesprek namen in elk geval
vertegenwoordigers van twee provuncies dee!, zijnde dhr. Weijdema van Zuid
Holland en mevr. Van den Berg van Utrecht.

(3)

Door meerdere provincies is gedeeltelijk ccii e-mail geopenbaard van 10 oktober
2011 van de ‘Deelprogranimamanagcr ERS/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 ccii kostenoverzicht met betrekking tot de
‘vervolgvraag’, vanwege een bestuurl ij k akkoord op die vervolgopdracht.

ABRvS 8 oktober 1986,AB 1988/385.
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(4)

(29)

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’.

Nu de provincies opdrachtgever zijn van AK.D en ook gezarnenlijk de declaratie van dat
kantoor betalen, mag verwacht worden dat de provincies waaronder uw provincie ook
over de betreffende declaratie(s) beschikken. Hat te betalen bedrag moet naar de VGG
aanneernt immers binnen uw provincie verantwoord worden en ook door (de betrokken
arnbtenaren van) uw provincie worden gecontroleerd.
—

—

—

—

4.1.2.

(30)

Indien uw provincie niet zou beschikken over documenten omdat deze berusten
bij bet IPO, dient u toch tot openbaarmaking daarvan overgaan

Als hiervoor uiteengezet, komt bet de VGG onwaarschijnlijk voor dat uw provincie niet be
schikt over de docurnenten waarorn de VGG onder 1) en 3) van haar Wob-verzoek heeft
gevraagd. Maar zelfs als dit wel bet geval zou zijn, meent de VGG dat u desondanks toch
tot openbaarmaking van deze documenten dient over te gaan. 1-Iieraan Iigt bet volgende ten
grondslag.

(31)

Blijkens bet besluit van GS van Overijssel berusteri de door de VGG onder 1) en 3) ge
vraagde docuinenten in elk geval bij bet IPO. Volgens GS van Overijssel is de Wob daarop
echter niet van toepassing, omdat het IPO geen bestuursorgaan is en evenmin onder ver
antwoordel ij kheid van Overij ssel staat. Daarom zij n deze documenten geweigerd. I-Iiermee
wordt echter miskend dat GS zich in dat geval ook flog de vraag moeten stellen of bet do
cumenten betreft die bij hun provincies behoren te berusten. Vergelijk deze overweging uit
een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Af
deling”) van 25 mei 2011, betreffende een verzoek orn informatie dat door ‘De Winter’ was
ingediend bij de Vereniging Nederlandse Gerneenten:
4
“2.4.3. Wat betreji de door De Winter geuite vrees dat de werking van de Wob kan war
den gefrusireerd indien de VNG niet a/s besluursorgaan of a/s onder verantwoordelUk
held van een bestuursorgaan werkzanie insielling wordt aangemerkt, wordt overwogen
dat op grand van de Wob een besiuursorgaan kan warden verzocht om verstrekking van
documenten omireni een bestuurlUke aangelegenheid die bu dat bestuursorgaan behoren
te berusten. Indien De Winter inzage wit hebben in b(j de VNG aanwezige documenten
omtrent een bestuurlUke aangelegenheia’ kan hU derhalve op grond van de Wob een ver
zoek oin verstrekking van die dacumenten richien tot het bestuursorgaan waarbU die do
cumenten behoren te berusten. Ingevat het aangezachie bestuursorgaan bU zUn besluit op
het verzaek weigert de gevraagde docuinenten te verstrekken op de grand dat het daar
over niet beschikt, kan in een bestuursrechtelUke procedure tegen dat besluit warden be
oardeeld of de weigering op die grand terecht is. Hetgeen De Winier in dit verband heeft
aangevaerd geeji in dat ticht geen reden am de VNG ze(f a/s bestuursorgaan of a/s ander
verantwoordelUkheid van een bestuursargaan werkzame instetting aan te merken.” [on
derstreping, advocaat]

‘I
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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 docurnenten die blijkens het besluit
van GS van Ovenijssel 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 alsnog 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 kheid van het aangezocbte bestuursorgaan.

(3)

Wanneer uit een contractuele relatie voortvloeit dat de feitelijk houder 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)

Dc VGG kan niet weten of sprake is van een contractuele relatie tussen het IPO en de pro
vincies waaruit voortvloeit dat bet IPO verplicbt is docurnenten 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 documenten. Deze relatie blijkt reeds uit het voorgaande: de
provincies voeren regelmatig overleg met de TBO’s over het onderhavige 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 hun
publieke taak. Illustratief is dat de overleggen die plaats hebben gevonden via het 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 het IPO in dezen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de
provincies. De provincies hebben het IPO bij het onderhavige dossier betrokken om een
centraal platform te bieden voor de uitwisseling van kennis en ervaring en om gemcen
schappelijk optreden in relatie met de VGG en de Europese Unie te bevorderen (vergelijk
ook de doelstelling van het IPO als verwoord in art. 3 van haar statuten). Uit de docunien
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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het feit dat de offerte van AKD voor de door haar te verrichten werkzaamheden moest wor
den goedgekeurd door de provincies (en dus niet door het IPO). Dit gold ook voor de con
cepten die AKD heeft opgesteld van de verzoekschriften; ook deze zijn voorgelegd aan de
betrokken ambtenaren van de provincies. Dit laat zien dat het IPO in dit geval werkzaarn is
(geweest) onder de verantwoordelijkheid van de provincies (en de provincies dus overigens
ook de fysieke terbeschikkingstelling van de documenten kunnen afdwingen). In dit kadcr
vraagt de VG zich overigens bovendien af op welk moment bet IPO precies bij het onder
havige dossier is betrokken. Docurnenten die voorafgaande aan dat moment tot stand zijn
gekomen, moeten in elk geval openbaar worden gemaakt.
(37)

In de derde plaats is het voor de VGG op dit moment niet uitgesloten dat sprake is van een
situatie dat de door haar gevraagde documenten door de provincies opzettelijk zijn onder
gebracht bij het 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 waarorn de provincies niet zeif
over de stukken beschikken waarorn de VGG onder punten 1) en 3) van haar verzoek bee ft
gevraagd. Een mogelijke verkiaring hiervoor zou kunnen zijn dat de provincies opzettelijk
de betreffende stukken hebben ondergebracht bij het IPO teneinde de werking van de Wob
te frustreren/doorkruisen. In dit kader viel bet de VGG op dat sleehts in bet besluit van GS
van Overijssel wordt opgernerkt dat de betreffende stukken onder bet IPO berusten; in de
overige besluiten is deze informatie al dan niet bewust niet opgenomen (in de besluiten
staat slecbts 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 bet IPO zijn ondergebracht.
—

—

—

(38)

—

Gelet op bet voorgaande doet zich de door de Afdeling in baar uitspraak van 25 mei 2011
bedoelde situatie voor dat de door de VGG onder punten 1) en 3) van haar verzoek ge
vraagde documenten bij de provincies behoren te berusten. In dat geval mag van uw Colle
ge worden verwacht dat bet (aantoonbaar) al bet redelijkerwijs mogelijke doet om deze do
cumenten aisnog te acbterbalen.
6 Vervolgens zal aisnog beoordeeld moeten worden of deze
docurnenten 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.

Beroepop art. 1OEVRM

(39)

Voor bet geval uw College ondanks bet voorgaande de weigering tot openbaarmaking van
de documenten als gevraagd door de VGG onder 1) en 3) van baar verzoek in stand zou la
ten, brengt de VGG nog graag onder uw aandacbt dat dit naar haar opvatting zou resulteren
in een scbending van artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens
(“EVRM”). Uit jurisprudentie van bet Europese Hof voor de Recbten van de Mens
(“EHRI\4”) blijkt dat artikel 10 EVRM ook een recbt op informatiejegens de overbeid om

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. Naar opvatting van de VGG zou dit recht worden geschonden indien uw College
8
openbaarmaking van de betreffende documenten zou weigeren met als motivering dat het
documenten betreft die niet bij uw provincie berusten maar bij het IPO, terwiji dit orgaan
nota bene is opgericht 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 wet beschikt

(40)

Het bestreden besluit bevat een overzicht van de documenten die u na onderzoek wet bin
nen uw provincie heeft aangetroffen en die at dan niet gedeeltetijk betrekking hebben op de
bestuurtijke aangelegenheid waarop het verzoek van de VGG betrekking heeft. Een deel
van deze documenten hebt u geheet, een ander deet gedeeltetijk, en een taatste deel niet
openbaar gemaakt.

(41)

Vanzelfsprekend richt het onderhavige bezwaar zich niet tegen uw bestuit voorzover daarin
is besloten om een document gel-ieel openbaar te maken. I-let bezwaar richt zich wel tegen
uw bestuit voorzover daarin is besloten om een document (gedeeltetijk) niet openbaar te
maken.

(42)

De Wob-besluiten van de provincies hebben grotendeels betrekking op dezetfde documen
ten. Ten behoeve van het overzicht en om een centrale behandeling van alte bezwaren te
vereenvoudigen, zal ik hierna eerst de bezwaren van de VGG met betrekking tot deze do
cumenten bespreken. Hierbij hanteer ik de volgende verdeling:
(1)

Documenten (gespreksverslagen en agendas) met betrekking tot besprekingen die
hebben plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van verschitlende provincies.

(2)

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

(3)

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

(4)

Overige documenten (in het bijzonder e-maitberichten).

(43)

In een aparte paragraaf ga ik tot slot dan nog in op dat dccl van uw bestuit dat betrekking
heeft op die docurnenten die specifiek bij uw provincie aanwezig zijn (en niet bij de andere
provincies). Deze paragraaf verschilt dus per provincie.

8

Zie voor een overzicht Daalder 2011, par. 2.3. Zie ook ABRvS 19 januari 2011, AB 2011/148 en de
foot daarbij van Daalder.
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4.2.1.

(44)

(45)

18

Documenten met betrekking tot besprekingen die hebben plaatsgevonden tussen
vertegenwoordigers van verschil lende provincies

Uw College heeft een besluit genornen over de openbaarmaking van een aantal docurnentcn
die betrekking hebben op besprekingen die hebben plaatsgevonden tussen vertegenwoordi
gers van verschillende provincies over het onderhavige dossier. Het betrefi in het bijzondcr
de volgende documenten:
(1)

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

(6)

Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 15 september 2011

(7)

(Concept)Verslag Vakberaad Grond d.d. 15 september2011

(8)

Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 27 oktober 2011

(9)

Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 5 april 2012

Al deze documenten zijn voor een (klein) deel openbaar gernaakt; de meeste informatie is
onleesbaar gernaakt. Hieraan heeft u ten grondslag gelegd dat:
(1)

bet documenten betreft die zijn opgesteld ten beboeve van intern beraad die per
soonlijke beleidsopvattingen bevatten als bedoeld in art. 11 Wob;

(2)

de docuinenten persoonsgegevens bevatten die gelet op de eerbiediging van de
persoonLijke levenssfeer van de betrokkenen niet openbaar gemaakt worden;

(3)

bet belang tot openbaarrnaking van de gevraagde informatie met betrekking tot
een deel van die informatie niet opweegt tegen hot belang van bet voorkomen 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 openbaarrnaking 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 aanbef en onder b Wob.

Stibbe

(46)

Hierna worden deze grondsiagen aebtereenvolgens besproken.
Intern beraad persoonlijke beleidsopvattingen

(47)

Van de hiervoor genoernde docurnenten heeft uw College forse gedeelten onleesbaar ge
rnaakt omdat bet zou gaan om documenten die zijn opgesteld voor intern beraad en de be
treffende gedeelten persoonlijke beLeidsopvattingen zouden bevatten. De VGG heeft van
zelfsprekend geen kennis kunnen nernen van de betreffende gedeelten. Bij gebreke van die
kennis, betwist de VGG dat bet orn persoonlijke beleidsopvattingen gaat.

(48)

Voor de vraag of sprake is van documenten die zijn opgesteld voor intern beraad is het
oogrnerk waarmee die documenten zijn opgesteld, leidend.
9 Dc VGG betwijfelt of de be
treffende stukken we! met het oogmerk 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.
° Dc VGG ver
1
rnoedt 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 versiag is ge
daan van de discussie in de BALG. Mogelijk dat de versiagen/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 het kader van bet ‘Strategisch- en aankoopoverleg met de
TBO’s, dat Natuurrnonumenten standaard op een ‘verzendlijst’ is opgenomen. Dit alles doet
afbreuk aan het interne karakter van de betreffende documenten.”

(49)

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

(1)

bet gaat orn vaste deelnemers;

(2)

er is sprake van een zekere mate van gestructurcerd overleg, een enkele bijeen
kornst kan voldoende zjn’
;
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.
10

MvTbij de Wob, Karnerstukkenll 1986/87, 19859, nr. 3, p. 13.
Vgl. ook Daalder 2011, p. 253: ‘Wanneer een conceptwetsvoorstel of een conceptnota voor corn
mentaar naar een belangenorganisatie wordt gestuurd zal in de regel geen sprake meer zijn van
een
document bestemd voor intern beraad’.

12

MvTbij de Wob, Kamerstukkenll 1986/87, 19859, nr. 3, p. 13.

13

Rb. Rotterdam 3Ojuni2Oll,LJNBQ9881.

14

Rb. AImelo 22 september 2008, UN BF7575.
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en

(4)

(50)

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

De hiervoor genoemde documenten zijn opgesteld in bet kader van een gestructureerd overleg en dus niet voor intern beraad. Zowel de BALG als bet Vakberaad Grond bestaat uit
vaste deelnemers die op structurele basis bijeenkomen. I-let opstellen van de notulen en
agenda’s wordt bovendien zo blijkt uit de stukken arnbtelijk voorbereid. Tot slot zijn in
elk geval bij bet Vakberaad Grond derde partijen die niet behoren tot de overbeid betrok
ken. Uit bet (Concept)Verslag Vakberaad Grond van 15 september 2011 dat is geopen
baard, blijkt namelijk dat bij die bijeenkomst ook aanwezig waren vertegenwoordigers van
de TBO’s, namel ijk vertegenwoord igers van de Landschappen en Natuurmonumentcn •16 Nti
binnen bet Vakberaad Grond als opgemerkt bovendien regelmatig verslag werd gedaan van
de overleggen binnen de BALG en in dat kader rnogelijk ook de verslagen van de verga
deringen van de BALG werden verstrekt aan de betreffende vertegenwoordigers van de
TBO’s is daarmee ook het interne karakter van bet beraad binnen de BALG komen te ver
vallen.
—

—

—

—

(51)

Gelet op bet voorgaande, heeft uw College ten onrechte met een beroep op de beperkingen
van artikel 11 Wob de openbaarmaking geweigerd van de hiervoor genoemde verslagen en
agenda’s van de bijeenkomsten van de BALG en bet Vakberaad Grond. Overigens, zou bet
wel gaan om docurnenten opgesteld ten beboeve van intern beraad met daarin persoonlijke
beleidsopvattingen, dan had uw College in elk geval nog moeten beoordelen of de betref
fende beleidsopvattingen niet toch met het oog op een goede en dernocratische 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 aBe
voornoemde documenten, gemaakt. Uit de jurisprudentie blijkt dat dit een motiveringsge
brek is.
17

(52)

Overigens bestaat er in dit geval ook alle aanleiding orn de betreffende persoonlijke be
leidsopvattingen zo daarvan sprake zou zijn geanonimiseerd openbaar te maken. Uit de
jurisprudentie blijkt narnelijk dat hoe groter de kring van betrokkenen is, hoe eerder er aan
leiding is orn de persoonlijke beleidsopvattingen in geanonirniseerde vorm openbaar te ma8 In dit geval is, als hiervoor uiteengezet, sprake van een grote kring van betrokkenen;
ken.’
—

—

‘

Daalder 2011, p.
.
253

16

Dat vertegenwoordigers van de TBO’s 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 mci 2010, AB 2010/213.
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bij de overleggen waren veel verschillende personen betrokken die bovendien niet allernaal
arnbtenaar zijn (er waren immers ook vertegenwoordigers van de TBOs aanwezig). In dat
geval staat er niets aan in de weg om evt. persoonlijke beleidsopvattingen in geanonimi
seerde vorm openbaar te maken.
Persoonlijke levenssfeer
(53)

Uw College heeft ervoor gekozen om alle namen van opstellers van/betrokkenen bij voor
noernde documenten onleesbaar te maken. Hieraan legt u ten grondsiag dat de persoonlijkc
levenssfeer van de betrokkenen zwaarder dient te wegen dan het 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 het de weigeringsgrond als bedoeld in art. 10 lid 2 onder e zou betref
fen, rnerkt de VGG op dat dit geen absolute weigeringsgrond is. Er moet in dat geval dus
een afweging gemaakt worden tussen bet belang van openbaarmaking van de betreffende
informatie en het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Uw College
heeft deze belangenafweging klaarblijkelijk wel gemaakt, maar 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
orn namen gaat, welke gegevens niet of nauwelijks privacy gevoelig zijn (anders dan bij
voorbeeld bankrekeniiggegevens, privéadressen, 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 bet hun beroepshalve
functioneren 19
betreft. Het betrefi hier het beroepshalve functioneren van arnbtenaren; 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 voornoernde documenten 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)

19

21

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 14ju1i2004,AB2004/349.
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en argurnenten die betrekking hebben op een mogelijk door de provincies te vol
gen (juridische) strategie (vanaf p. 3).
(2)

In bet 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 het Rijk over de herijking van de EHS.

(3)

In de notitie overleg BALG d.d. 9 november 2011: een nadere toelich
ting/argurnentatie met betrekking tot de beslispunten als geformuleerd in de noti
tie ten behoeve van bet 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 (financile) positie van de provin
cies ten opzichte van het Rijk onevenredig zou benadelen.

(6)

In het (Concept) Versiag Vakberaad Grond d.d. 15 september 2011: een gedach
tewisseling over verschillende onderwerpen, orndat openbaarrnaking zou leiden
tot een onevenredige benadeling van de (proces- en onderhandelings)positie van
de provincies.

(7)

In de Agenda Vakberaad Grond IPO 27 oktober 2011: passages waarin concrete
voorstellen worden gedaan over te nemen stappen in bet kader van de
klacht/beroepsprocedure respectievelijk bet overleg met het Rijk over een gewij
zigde PNB-regeling, omdat openbaarrnaking 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 bet voorgaande, heeft uw College in bet bijzonder twee belangen laten meewegen
in bet kader van art. 10 tweede lid onder g Wob. In de eerste plaats betreft bet het belang
van uw provincie om niet geschaad te worden in haar positie in bet kader van de lopende
procedures en overleggen met het Rijk. In de tweede plaats betreft bet bet belang dat de fi
nanciële positie van uw provincie niet wordt gescbaad.

(58)

Nu de VGG geen kennis heeft kunnen nemen van de geweigerde informatie, valt voor baar
niet te controleren of de betreffende informatie inderdaad de financiele/proces
/onderhandelingspositie van uw provincie onevenredig kan benadelen. Dc VGG betwist dat
derhalve bij dezen.

22
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(59)

In algemene 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 belang van openbaarmaking (de algernene 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 gernotiveerd waarorn 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 gemeenle door openbaarmaking van
de planschaderisicoanalyses wordt geschaac4 overweegt de Afdeling als volgt. Zoals cia
Afdeling eerder heeft overwogen (onder in ear in de uilspraak van 17 mci 2006 in zaak nr.
200505903/1; www.raadvanstate.nl), beschermt artikel 10, tweede lic4 aanhef en onder g,
van de Wob tevens het belang bU het voorkó,nen van onevenredige benadeling van een
bestuursorgaan met het oog op zUn procespositie. Voor het oordeel dat in cit geval open
baarmaking van de planschaderisicoanalyses op deze grond achterwege zou moeten wor
den gelaten, bestaat echter geen grond. Zoals de rechi bank inetjuistheid heeft overwogen,
behoort het tot het norm ale risico van de gem eente dat zU betrokken raakt bU planschade
procedures. Dc enkele mogel//kheid dat cia hierbif betrokken part//en, die kennis hebben
kunnen nemen van de planschaderisicoanalyses, hiervan voordeel zullen hebben in can
eventuele procedure, bet ekent niet dat zi/ hierdoor onevenredig worden bevoordeeld, mecia omdat, zoals hiervoor is overwogen, de omvang van cia verplichting tot veigoeding van
planschade in overwegende mate objectiefbepaalbaar is.’ [onderstreping advocaat]

(62)

In bet onderhavige geval wenst uw College klaarblijkelijk de procespositie van uw provin
cie te bescherrnen in het kader van de procedure bij bet 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 aangemerkt als ondernemingen en
in
—

20

Vgl. Daalder 2011, p. 373.

21

ABRvS 16 december 2009, JB 2010/31.
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meer algemene

of de verstrekking van steun aan T130’s kan worden aangemerkt als
staatssteun. Deze situatie is vergelijkbaar met die in de uitspraak van de Afdcling 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,
zin

—

Wob.

(63)

Overigens, zelfs als er wel sprake zou zijn van onevenredige benadeling van de provincies
in hun procespositie en/of in hun financiële positie door openbaarmaking van de gevraagde
informatie, dan moet dat belang vervolgens nog wel worden afgewogen tegen het belang
van openbaarmaking van de betreffende informatie. 1-lierbij prevaleert in beginsel bet belang van openbaarmaking. Vergelijk deze passage uit een artikel van Maas-Cooymans en
Van der Sluis:
22
‘Dat een document een bepaald gezichispunt met zich brengt waardoor een bestuursor
gaan onevenredig benadeeld zou kunnen worden, is niet per definitie hoewel vaak we!
gedacht een reden tot geheimhouding. Dit geld! te meer in he! geval dat het bestuursor
gaan in staat is de juisiheid van de inhoud van he! sink Ic weerleggen.
23 Ook meningen
van person en, die niet met feiten kunnen worden gestaafd die mogelk een benadeling
van beirokkenen tot gevoig kunnen hebben, leiden niet per dejmnitie tot een gerechlvaar
digd beroep op art. 10 lid 2 onder g.
24 En ook het voorkomen van toekomstige schade
claims is geen reden op zichzef om tot geheimhouding over te gaan.
”
2
-

-

(64)

In dit kader kan voorts flog worden opgemerkt dat uw College geen gegevens mag achter
houden omdat publicatie daarvan mogelijk een ongunstig licht zou werpen op bet door uw
provincie gevoerde beleid.
26

(65)

Gelet op het voorgaande, rneent 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 financiële 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 opcnbaarheid van bestuur: Jurisprudentie 2009
tot begin 2010 inzake de weigeringsgronden en beperkingen’, Gst. 20 10/32 (all. 7334).

23

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

24

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

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 Coin
mentaar Openbaarheid van bestuur, Den Haag: Sdu 2011, p. 97.
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(67)

(I)

In de agenda Vakberaad Grond 1PO 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 financiële positie van de provincies.

Nu de VGG geen kennis heeft kunnen nernen van de betreffende informatie, betwist zij dat
bet om informatie gaat die bij openbaarmaking daarvan de financiële positie van de provin
cies zou kunnen schaden. Los hiervan kan worden opgemerkt dat tiw College blijkens de
jurisprudentie onderbouwd aannernelijk 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 waarom openbaarmaking tot schade voor de provincie
zou leiden.
28 Dat is niet gebeurd.
Dee I conc lus ie

(68)

Gelet op bet voorgaande heeft uw College ten onrechte geweigerd om de documenten vol
ledig openbaar te maken, die betrekking bebben op besprekingen die hebben plaatsgevori
den tussen vertegenwoordigers van verschillende provincies over bet onderliavige dossier,
(als nader aangeduid in alinea (44)).
4.2.2.

(69)

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

Uw College beeft een besluit genornen over de openbaarrnaking van een aantal documenten
die betrekking bebben 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 openbaarma
king van dit stuk grotendeels geweigerd omdat bet 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 openbaarrnaking
van dit stuk grotendeels geweigerd omdat bet een document zou betreffen be
sternd voor intern beraad dat persoonlijke beleidsopvattingen zou bevatten (ex art.
11 Wob).

(3)

Memo AKD aan IPO en de 12 provincies d.d. 16 rnaart 2012: uw College beeft de
openbaarmaking van dit stuk geweigerd omdat het een document zou betreffen
bestemd voor intern beraad dat persoonlijke beleidsopvattingen zou bevatten (cx
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Zie bijv. ABRvS 23 juni 2010, AR 20 10/274,
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art. 11 Wob).

(70)

(4)

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

(5)

E-rnailbericht AKD aan IPO d.d. 11 oktober 2011: uw College heeft dit e
mailbericht grotendeels openbaar gemaakt, met uitzondering van de namen van dc
amblenaren in het bericht, omdat opcnbaarmaking daarvan niet zou opwegen te
gen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen (cx art.
10 tweede lid onder e Wob).

(6)

E-niailbericbt 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 bcleidsopvattingen zou bevat
ten (cx art. 11 Wob) en bovendien omdat openbaarmaking zou leiden tot oneven
redige benadeling van de provincies (cx art. 10 tweede lid onder g Wob).

(7)

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

Hierna zal ik de weigeringsgronden bespreken waar uw College een beroep op heeft ge
daan.
Intern beraad: persoonlijke beleidsopvattingen

(71)

Uw College heeft een groot dccl van voornoemde documenten niet openbaar gemaakt om
dat bet documenten bestemd voor intern beraad zou betreffen met daarin persoonlijke be
leidsopvattingen. Hieraan legt u in bet bijzonder ten grondsiag dat bet stukken betreft die
zien op bet contact tussen personen werkzaam bij de overheid en advocaten, alsmede 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 docurnenten ook kan worden aangemerkt als persoonlke be
leidsopvattingen. Doorsiaggevend daarbij is de vraag of het informatie betreft waarin de
deskundigheid van de advocaat wordt aangewend voor beleidsvorming of beslissingen over
de uitvoering daarvan. Heeft bet advies een 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 2
scbadevergoc
ding.
9

(73)

Uit de motivering van bet besluit van uw College blijkt slechts in beperkte mate welke in
formatie voomoemde documenten bevatten. Bij de meeste documenten wordt volstaan met
de mededeling dat de betreffende informatie persoonlijke beleidsopvattingen bevat en daar
om onleesbaar is gemaakt. De VGG bctwijfelt of alle onleesbaar gemaakte delen wel vallen
aan Ic 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. Het betreft bet 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 bet verleden verleende en in de toekomst te verlenen subsidies.
Dit is informatie met een overwegend objectief karakter en dus geen persoonlijke beleids
opvatting. Daarom is deze informatie ten onrechte onleesbaar gemaakt.
Onevenredige benadeling als bedoeld in art. 10 tweede lid, aanhef en onder g
Wob

(74)

Uw College beeft de openbaarrnaking van een deel van de hiervoor in alinea (69) genoern
de documenten hiernaast geweigerd, omdat dit zou leiden tot onevenredige benadeling van
uw provincie en dit belang zwaarder zou wegen dan bet belang van openbaarmaking van
die documenten als bedoeld in art. 10 tweede lid, aanhef en onder g Wob. 1-let betreft in het
bijzonder de e-mailcorrespondentie 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 a! uiteengezet waarom uw College ten onrechte toepassing beeft gegeven aan de
weigeringsgrond van art. 10 tweede lid, aanhef en onder g Wob (zie in bet bijzonder de ali
nea’s (58) t/m (64)). Deze uiteenzetting geldt ook voor de onderhavige docurnenten die
zien
op de relatie met AKD. In het bijzonder kan hier worden
herbaald dat de VGG geen kennis
heeft kunnen nemen van de geweigerde informatie en dat daarom voor baar 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 nog niet automatisch
tot
weigering van de gevraagde informatie leidt. Beoordeeld dient te worden of bet belang
van
openbaarmaking niet dient te prevaleren boven bet belang van een mogelijke onevenredige
benadeling. Die beoordeling is klaarblijkelijk niet gemaakt. In dit kader is flog van belang
dat er al veel bekend is over de gevolgen van de Comm issiebescbikking van 13 juli
2011
voor de steunverlening aan TBO’s. Zo wordt algemeen aanvaard dat daarmee is komen
vast
te staan dat TBO’s zijn onderworpen aan 3
staatssteuntoezicbt en de provincies hebben daar
°
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ook aanleiding in gezien de steunverlening aan TBO’s te staken. In dat geval verliest bet ar
gument dat sprake zou zijn van onevenredige benadeling van de provincies aan gewicht.
’
3
In dit kader kan voorts wederorn worden opgemerkt dat uw College geen informatie mag
acbterhouden met als reden dat dit beleid van uw provincies uit bet verleden in een ongun
stig daglicht zou plaatsen.
Deelconclusie
(77)

Gelet op bet voorgaande heefi 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.

Dc 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 om de verzoekschriften openbaar te maken die
zijn ingediend door de provincies en de TBO’s bij bet Gerecht van de EU tegen de beschik
king van de Europese Commissie van 13 juli 2011. Hieraan legt u ten grondslag dat het
processtukken betreft in een nog lopende procedure. Openbaarinaking 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)

Dc VGG begrijpt niet goed waarom de procespositie van de provincies en de TBO’s ge
schaad zou worden door openbaarmaking van de verzoekschriften. De openbaarmaking
heeft immers geen gevolgen voor de procedure bij het Gerecht van de EU. Bovendien is al
veel bekend over de argumentatie van de provincies en de TBO’s in bun verzoekschrift. Dc

middelen zijn gepubliceerd door bet Gerecht zeif en zijn dus verkrijgbaar uit openbare
32 Het College van GS van de provincie Utrecbt heeft in zijn besluit op bet Wob
bron.
verzoek van de VGG ook een document geopenbaard (genaamd ‘Questions & Answers
Provincies’) waaruit de argumentatie van de provincies en de TBO’s blijkt (zie onder bet
kopje ‘4. Wat houdt dit beroep in’?) (bijlagc 2). Nu de argumenten van de TBO’s en de pro
vincies al (grotendeels) openbaar zijn, geldt een verzwaarde rnotiveringsp
licht 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 bet belang van
openbaarmaking. Hieraan is niet voldaan; er is zelfs in bet geheel gecn belangenafweging
gemaakt (volstaan wordt met de mededeliig dat openbaarmaking zou leiden tot onevenre
dige benadeling). Naar opvatting van de VGG zou bet 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.
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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 bet Gerecht van de EU openbaar te maken.
4.2.4.

(81)

(82)

Overige documenten (in bet bijzonder: e-mailberichten)

Aan het slot van uw besluit hebt u een besluit genomen over de openbaarmaking van een
aantal overige documenten. Het betreft:
(1)

een aantal e-mailberichten als nader gespecificeerd in uw besluit; en

(2)

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

Hierna geef ik een overzicht van de bezwaargronden van de VGG omtrent deze docurnen
ten.
Eeri aantal e-mailberichten 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-rnailberichten d.d. 20, 22 en 23 september 2011’ en em
digt met ‘e-mailbericht d.d. 5 januari 2012’). Het betreft enerzijds e-rnailberichten 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 bet beroepschrift bij bet Ge
recht. Aan de weigering tot openbaarrnaking van (een dccl van) deze berichten heeft uw
College bet volgende ten grondsiag gelegd:
(1)

Het betreft documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad die per
soonlijke beleidsopvattingen bevatten (art. 11 Wob).

(2)

Openbaarmaking van de documenten 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 bet persoonlijke beleidsopvattingen en/of informatie nadelig voor de provincies/TBO’s
betreft.

(85)

Wat betreft de beperking van art. 11 Wob kan hiernaast nog worden opgemerkt dat uw Col
lege ten onrechte heefi nagelaten te motiveren waarom geen gebruik kan worden gemaakt
van de bevoegdheid 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
Zie bijv. ABRvS 3 juni 2009, nr. 200806313/1/H3, r.o. 2.6.1 en ABRvS 10 november 2010, nr.
200903989/1/H3, r.o. 2.7.1.
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moet maken. Achtcrgrond hiervan is dat bet voor burgers mogclijk moet zijn om besluit—
vorming binnen, en handelen door de overheid te kunnen observeren en controleren. In bet
bijzonder moet bet voor de burger mogelijk zijn om (dcmocratische) besluitvorming te
kunnen duiden en doorgronden. Juist waar het betreft bet beroep dat de provincies hebben
ingesteld bij bet 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 provincies
geven enerzijds bet signaal afTBO’s en andere particulieren gelijk te willen bebandelen bij
de ontwikkeling en bet bebeer van natuur, maar stellen anderzijds samen 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
gevraagdc documenten kan zowel de onduidelijkheid 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 bet 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 helgeen zij daarover hiervoor heeft opgemerkt, in bet bijzonder in de alineas
(58) t/m (64) en de alinea’s (74) t/m (76). Meer specifiek geldt ook bier dat uw College ten
onrecbte geen afweging beeft gemaakt tussen enerzijds bet belang van bet voorkomen van
onevenredige benadeling van de provincies (zo daar uberbaupt sprake van zoo zijo) en an
derzijds bet belang van bet verstrekken van informatie (uw College heeft zich ten onrechte
beperkt tot de cnkele constatering dat sprake zou zijn van onevenredige benadeling). Voorts
kan ook bier worden opgemerkt dat al veel informatie over de beroepsprocedure openbaar
is, waardoor bet belang van ‘onevenredige benadeling’ aan gewicht beeft verloren (vgl. ook
alinea (79)).

E-rnailberichten 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 d.d. 12 oktober en 23 november 2011. Uw College
heeft deze bericbten openbaar gemaakt met uitzondering van de hierin 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 gemaakt tussen enerzijds het belang van openbaarrnaking en
anderzijds het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Ten onrechte is
die belangenafweging niet gemaakt. In dit geval valt ook moeilijk te begrijpen waarom het
belang van de eerbiediging van de persoonlijke Levenssfeer zwaar zou moeten wegen. Dc
betreffende e-mailberichten betreffen slechts de uitwisseling van feitelijke iriformatie. Daar
komt bij dat bet niet om privacygevoelige informatie gaat; bet betreft slechts de namen van
de betreffende ambtenaren. Niet valt in te zien waarom de bescherming van bun persoonlij
ke levenssfeer dan zwaarder zou wegen dan het belang van de openbaarmaking van bun
namerì.
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4.2.5.
(89)

31

Specifieke docurnenten van Utrecht

Hiervoor heb ik een uiteenzetting gegeven van de gronden van het bezwaar van de VGG
omtrent de documenten met betrekking tot Vakberaad Grond en de BALG, adviezen van en
correspondentie met AKD advocaten, de verzoekschriften die zijn ingediend bij het Gerecht
van de EU en een aantal overige docurnenten. Uw College heeft hiernaast een besluit ge
nornen over de openbaarrnaking van een aantal meer specifiek binnen uw provincie aanwe
zige documenten. Hierna zal ik de bezwaargronden van de VGG met betrekking tot deze
documenten uiteenzelten, voorzover deze docurnenten niet volledig openbaar zijn gemaakt.
Het betreft de volgende docurnenten:
(1)

Brief van Inrichting Landelijk Gebied van de provincie Utrecht aan AKD d.d. 22
december 2011: de openbaarrnaking van dit document is gedeeltelijk geweigerd
op basis van de weigeringsgrond in verband met de persoonlijke levenssfeer ex
art. 10 lid 2 aanhef en onder e Wob.

(2)

Voorstel aan Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 10 januari 2012: de open
baarmaking van dit document is geweigerd op grond van de beperking voor per
soonlijke beleidsopvattingen ex art. 11 Wob alsrnede op basis van de weigerings
grond in verband met de persoonlijke levenssfeer ex art. 10 lid 2 aanhef en onder
e Wob. Hiernaast is de openbaarmaking van dit document geweigerd op basis van
de weigeringsgrond in verband met de onevenredige benadeling cx art. 10 lid 2
aanhef en onder g Wob.

(3)

Voorstel aan Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 22 november 2011: de open
baarmaking van dit document is geweigerd op grond van de beperking voor per
soonlijke beleidsopvattingen ex art. 11 Wob alsmede op basis van de weigerings
grond in verband met de persoonlijke levenssfeer cx art. 10 lid 2 aanhef en onder
e Wob. Hiernaast is de openbaarmaking van dit document geweigerd op basis van
de weigeringsgrond in verband met de onevenredige benadeling cx art. 10 lid 2
aanhef en onder g Wob.

(4)

Voorstel aan Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 11 oktober 2011: de open
baarmaking van dit document is geweigerd op grond van de beperking voor per
soonlijke beleidsopvattingen cx art. 11 Wob aismede op basis van de weigerings
grond in verband met de persoonlijke levenssfeer cx art. 10 lid 2 aanhef en onder
e Wob. Hiernaast is de openbaarmaking van dit document geweigerd op basis van
de weigeringsgrond in verband met de onevenredige benadeling cx art. 10 lid 2
aanhef en onder g Wob.

(5)

Voorstel aan Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 2 januari 2012: de openbaar
making van dit document is geweigerd op grond van de beperking voor persoon
lijke beleidsopvattingen cx art. 11 Wob aismede op basis van de weigeringsgrond
in verband met de persoonlijke levenssfeer cx art. 10 lid 2 aanhef en onder e Wob.
Hiernaast is de openbaarrnaking van dit document geweigerd op basis van de
weigeringsgrond in verband met de onevenredige benadeling cx art. 10 lid 2 aan
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hef en onder g Wob.

(90)

(6)

Stand van zaken advies AKD over PNB-subsidieregeling d.d. 10 oktober 2011: de
openbaarmaking van dit document is geweigerd op grond van de beperking voor
persoonlijke beleidsopvattingen ex art. 11 Wob alsrnede op basis van de weige
ringsgrond in verband met de persoonlijke levenssfeer ex art. 10 lid 2 aanhef en
onder e Wob. Hiernaast is de openbaarrnaking van dit document geweigerd op ba
sis van de weigeringsgrond in verband met de onevenredige benadeling ex art. 10
lid 2 aanhef en onder g Wob.

(7)

Memo statencie RGW n.a.v. vragen over beroep bij Europese Gerecht (PNB) d.d.
26 maart 2012: de openbaarrnaking van dit document is geweigerd op grond van
de beperking voor persoonlijke beleidsopvattingen ex art. 11 Wob aismede op ba
sis van de weigeringsgrond in verband met de onevenredige benadeling ex art. 10
lid 2 aanhef en onder g Wob.

Hierna zal ik de bezwaargronden van de VGG met betrekking tot deze docurnenten bespre
ken. Hierbij wordt de volgende indeling aangehouden:
(a)

Brief van Inrichting Landelijk Gebied van de provincie Utrecht aan AKD (nr. 1
hiervoor).

(b)

Voorstellen aan Gedeputeerde Staten (nrs. 2 t/m 5 hiervoor).

(c)

Stand van zaken advies AKD over PNB-subsidieregeling (nr. 6 hiervoor).

(d)

Memo statencie RGW n.a.v. vragen over beroep bij Europese Gerecht (nr. 7 hier
voor).

Brief van Inrichting Landelijk Gebied van de provincie Utrecht aan AKD (nr. I hiervoor)
(91)

Uw College heeft besloten deze brief gedeeltelijk openbaar te maken. Uw College legt aan
de weigering tot volledige openbaarmaking ten grondslag dat openbaarrnaking niet zou op
wegen tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer voorzover het de openbaar
making van de namen en telefoonnummers van betrokken ambtenaren betreft (ex art. 10 lid
2 aanhef en onder e Wob).

(92)

De VGG merkt op dat art. 10 lid 2 aanhef en onder e Wob geen absolute weigeringsgrond
is. Er moet dus een belangenafweging worden gemaakt tussen bet belang van openbaarma
king van de betreffende informatie enerzijds en het belang van de eerbiediging van de per
soonlijke Ievenssfeer anderzijds. Uit de motivering van uw besluit blijkt niet, aithans on
voldoende dat die afweging is gemaakt. Dat is een (motiverings)gebrek.

(93)

Naar opvatting van de VGG zou de belangenafweging in het voordeel moeten uitvallen van
de openbaarmaking van de betreffende namen en telefoonnummers. In dit geval is van belang dat bet slechts om namen gaat, welke gegevens nauwelijks privacy gevoelig zijn (an-
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ders dan bijvoorbeeld bankrekeninggegevens, privéadressen, etc.). Uit de j urisprudentie
blijkt bovendien dat met betrekking tot arnbtenaren slechts in beperkte mate een beroep kan
worden gedaan op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer waar het hun beroepshalve
functioneren betreft.
34 Het betreft hier een beroepshalve functioneren van arnbtenaren; zij
waren vanuit hun hoedanigheid als ambtenaar immers betrokken bij de brief. Niet valt in te
zien waarom de bescherming van hun persoonlijke Ievenssfeer dan zwaarder zou wegen
dan het belang van de openbaarmaking van hun namen. Zie ook alinea (55) hiervoor, welke
als hier herhaald en ingelast kan worden beschouwd.
Voorstellen aan Gedeputeerde Staten (nrs. 2 t/m 5 hiervoor)
(94)

Uw College heeft besloten deze documenten niet openbaar te maken omdat bet documenten
betreft die volgens u zijn besternd voor intern beraad, die persoonlijke beleidsopvattingen
bevatten (cx art. 11 lid 1 Wob). Verder is de weigeringsgrond vanwege de eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer (cx art. 10 lid 2 aanhef en onder e Wob) toegepast. Tot slot is de
openbaarrnaking geweigerd vanwege onevenredige benadeling (ex art. 10 lid 2 aanhef en
onder g Wob). De documenten hebben volgens u de volgende inhoud:
1) Het voorstel aan Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 10 januari 2012 alsmede het
voorstel aan Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 2januari 2012 betreffen docurnenten
waarin voorstellen worden gedaan om beroep in te stellen tegen de beschikking van de
Europese Commissie.
2) Het voorstel van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 22 november 2011 betreft een
document waarin een voorstel wordt gegeven voor een reactie op de brief van de VGG.
3) Het voorstel van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 11 oktober 2011 betreft een do
cument waarin een voorstel wordt gegeven voor beantwoording van schriftelijke vragen
cx artikel 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht.

(95)

Met betrekking tot het gebruik van de beperking van art. 11 Wob wordt in de eerste plaats
opgernerkt dat de VGG geen kennis beeft kunnen nemen van de voormelde documenten.
Bij gebreke van die kennis betwist zij dat deze persoonlijke beleidsopvattingen bevatten.

(96)

In aanvulling hierop rnerkt de VGG op dat in elk geval feitelijke gegevens openbaar moeten
worden gemaakt. Moeilijk voorstelbaar is dat alle betreffende docurnenten volledig uit per
soonlijke beleidsopvattingen bestaan. In bezwaar zullen alsnog de feitelijke gegevens open
baar moeten worden gemaakt.

(97)

In uw besluit staat in dit kader dat voorzover sprake is van feitelijke informatie in de docu
menten, deze zozeer verweven is met de persoonlijke beleidsopvattingen, dat bet niet mo
gelijk zou zijn een uitsplitsing tussen beide te maken. Dc VGG kan dit niet beoordelen, nu
zij geen kennis van de documenten heeft kunnen nemen. Wel kan worden opgemerkt dat in

ABRvS l4juIi 2004, AB 2004/349.
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de jurisprudentie de verwevenheid tussen feiten en opvattingen steeds minder snel wordt
aangenomen, mede orn rnisbruik van de beperking van art. 11 Wob te voorkornen.
35 Dc
VGG stelt in dit kader vast dat uw College slechts in algernene termen motiveert waarorn
openbaarrnaking van de feiten en geobjectiveerde informatie niet mogelijk is. Dat is onvol
doende.
(98)

Hiernaast wordt opgemerkt dat uw College ten onrechte onvoldoende heeft gemotiveerd
waarom geen gebruik is gemaakt van de rnogelijkheid orn informatie te verstrekken in een
niet herleidbare vorm ex art. 11 lid 2 Wob, zodat uw besluit in zoverre gebrekkig is. In uw
besluit staat slechts dat u het niet in het belang van een goede en dernocratische bestuurs
voering acht het “resterende gedeelte” van de nota in niet tot personen herleidbare vorm
openbaar te maken. Dit werkt u vervolgens uit door erop te wijzen dat bet onwenselijk is
dat de opvattingen van arnbtenaren in het publieke debat een zelfstandige rol gaan spelen.
Het zou volgens u van belang zijn dat arnbtenaren in vrijheid kunnen adviseren. 1-lierinee
miskent u echter dat bij toepassing van art. 11 lid 2 Wobjuist beleidsopvattingen in geano
nimiseerde vorm worden geopenbaard. De adviseringsvrijheid van ambtenaren wordt daar
door dus niet geraakt; de adviezen zijn dan immers niet tot de individuele arnbtenaar her
leidbaar. Ret belang van ambtenaren staat ook los van bet belang van “een goede en demo
cratische bestuursvoering” waar uw College zich op beroept. Naar opvatting van de VVG
brengt het belang van een democratische bestuursvoering ook juist met zich dat overheids
informatie zoveel als mogelijk openbaar is.

(99)

Met betrekking tot de toepassing van de weigeringsgrond in verband met de eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer (ex art. 10 lid 2 aanhef en onder e Wob) verwijst de VGG
voor haar reactie hierop kortheidshalve graag naar de alinea’s (92) en (93) hiervoor, welke
alinea’s als bier herhaald en ingelast kunnen worden beschouwd.

(100)

De weigering om de documenten openbaar te maken, heeft tot slot betrekking op de weige
ringsgrond van art. 10 lid 2 aanhef en onder g Wob. Hieraan legt uw College ten grondsiag
dat openbaarmaking de procespositie van uw Provincie alsrnede van de TBO’s zou schaden.
Hiernaast zou de onevenredige benadeling zijn gelegen in de noodzaak van bet goed functi
oneren van het openbaar bestuur en de daarrnee sarnenhangende noodzaak van vertrouwe
lijkheid van het interne overleg.

(101)

In reactie hierop wordt opgernerkt dat uw College het onevenredige nadeel zo daarvan a!
sprake zou zijn niet heeft afgewogen tegen het belang van openbaarmaking van de infor
matie. Dat is een (rnotiverings)gebrek, daar bet orn een relatieve en niet om een absolute
weigeringsgrond gaat. Zou deze belangenafweging alsnog gemaakt worden, dan moet daar
bij worden meegewogen dat al veel informatie bekend is over de beroepsprocedure en de
redenen om de procedure te starten (zie ook hiervoor in alinea (79)). Dat is een aanwijzing
dat bet belang van openbaarrnaking hier zou moeten prevaleren. Eén en ander is hiervoor al
nader uitgewerkt in de alinea’s (58) t/m (65) en de alinea’s (74) t/m (76), welke als bier herbaa! en ingelast kunnen worden beschouwd.
—

—

Zie bijv. ABRvS 21 juli 2010, r.o. 2.4.2., AB 2010/263 m.nt. P.J. Stolk. Zie tevens Daalder, p. 268 e.v.
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(102)

Ten aanzien van uw stelling dat de onevenredige benadeling gelegen zou zijn in de nood
zaak van het goed functioneren van het openbaar bestuur en de daarmee samenhangende
noodzaak van vertrouwelijkheid van het interne overleg, merkt de VGG op dat uw College
had moeten beoordelen of openbaarmaking in geanonirniseerde vorm mogelijk is. Zie in dat
kader meer uitgebreid alinea (85) waarnaar kortheidshalve kan worden verwezen.
Stand van zaken advies AKD over PNB-subsidieregeling (nr. 6 hiervoor)

(103)

Uw College heeft besloten dit document niet openbaar te maken, orndat het volgens u be
stemd is voor intern beraad dat persoonlijke beleidsopvattingen bevat (ex artikel 11 Wob).
Het document zou onder meer een bespreking van een advies van AKD (inclusiefargumen
ten) bevatten en een standpuntbepaling ten aanzien van de te nemen stappen. Namen en te
lefoonnummers van arnbtenaren worden evenmin openbaar gemaakt, omdat openbaarrna
king volgens u niet prevaleert boven het belang van de eerbiediging van de persoonlijke le
venssfeer van de betrokken ambtenaren (artikel 10 lid 2 onder e Wob). Tot slot zou open
baarmaking volgens uw College de procespositie van de provincie Utrecht alsmede van de
overige provincies en de TBOs schaden, zodat u openbaarmaking weigert op grond van de
weigeringsgrond in verband met de onevenredige benadeling (art. 10 lid 2 onder g Wob).

(104)

Uw College geeft aan dat bet document is bestemd voor intern beraad en persoonlijke be
leidsopvattingen bevat (ex artikel 11 Wob). Dc VGG heeft geen kennis kunnen nemen van
het document en betwist bij gebrek van die kennis dat het document persoonlijke beleids
opvattingen bevat.

(105)

In aanvulling daarop merkt de VGG op dat zij niet betwist dat adviezen van, en correspon
dentie met een advocaat over het algerneen bestemd kunnen zijn voor intern beraad. Ver
volgens moet echter nog wel worden beoordeeld of de betreffende informatie ook kan wor
den aangernerkt als persoonlijke beleidsopvattingen. Uw College heeft enkel aangegeven
dat bet document onder meer een bespreking van een advies en een standpuntbepaling be
vat. Daarmee heeft u niet, aithans niet voldoende, gernotiveerd dat sprake is van persoonlij
ke beleidsopvattingen. Als gevoig blijkt niet dat uw College heeft beoordeeld of de betref
fende informatie ook kan worden aangemerkt als persoonlijke beleidsopvattingen. De VGG
verwijst in dat verband ook naar haar opmerkingen hierover in alinea (72), welke als bier
herhaald en ingelast kunnen worden beschouwd.

(106)

Met betrekking tot de toepassing van de weigeringsgrond in verband met de eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer (ex art. 10 lid 2 aanhef en onder e Wob) verwijst de VGG
voor haar reactie hierop kortheidshalve graag naar de alinea’s (92) en (93) hiervoor, welke
alinea’s als bier herhaald en ingelast kunnen worden bescbouwd.

(107)

De weigering orn de documenten openbaar te maken, heeft tot slot betrekking op de weige
ringsgrond in verband met de onevenredige benadeling (ex art. 10 lid 2 aanhef en onder g
Wob). Hieraan legt uw College ten grondsiag dat openbaarrnaking de procespositie van uw
Provincie alsmede van de overige provincies en de TBO’s zou schaden. Voor haar reactie
bierop verwijst de VGG graag kortheidshalve naar alinea (101) en de verwijzingen die
daarin zijn opgenomen.
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Memo statencie RGW n.a.v. vragen over beroep bii Europese Gerecht (nr. 7 hiervoor)
(108)

Uw College heeft besloten dit document niet openbaar te maken, omdat het volgens u be
stemd is voor intern beraad dat persoonlijke beleidsopvattingen bevat (ex art. 11 lid I
Wob). 1-let document bevat volgens u een uiteenzetting van de redenen om beroep in te stel
len. Hiernaast heeft uw College openbaarmaking geweigerd op grond van de weigerings
grond in verband met de onevenredige benadeling (ex art. 10 lid 2 aanhef en onder g Wob).

(109)

Ten aanzien van het besluit orn dit document niet openbaar te maken, merkt de VGG op dat
uw College dit ten onrechte niet heeft gemotiveerd. U volstaat met het noemen van boven
genocmde beperking en weigeringsgronden, zonder enige onderbouwing te geven. In zo
verre is uw besluit gebrekkig.

(110)

De VGG merkt verder op geen kennis te hebben kunnen nemen van bet document en betwist bij gebrek van die kennis dat bet document persoonlijke beleidsopvattingen bevat. In
aanvulling hierop merkt de VGG op dat in elk gevaL feitelijke gegevens openbaar moeten
worden gcrnaakt. Moeilijk voorstelbaar is dat bet verslag volledig uit persoonlijke beleids
opvattingen bestaan. In bezwaar zullen alsnog de feitelijke gegevens openbaar moeten wor
den gemaakt.

(111)

Hiernaast wordt opgemerkt dat uw College ten onrechte niet, althans onvoldoende heeft
gemotiveerd waarom geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om informatie te ver
strekken in een niet herleidbare vorm ex art. 11 lid 2 Wob, zodat uw besluit in zoverre ge
brekkig is. De verplichting om te onderzoeken of openbaarmaking in geanonimiseerde
vorm mogelijk is, blijkt ook uit de parlementaire geschiedenis. Nogmaals zij hier de hoofd
regel herhaald: openbaarrnaking staat voorop en informatie dient te worden verstrekt indien
mogelijk. Zie in dat kader meer uitgebreid alinea (85) waarnaar kortheidshalve kan worden
verwezen.

(112)

Dc weigering orn de documenten openbaar te maken heeft tot slot betrekking op de weige
ringsgrond in verband met de onevenredige benadeling (ex art. 10 lid 2 aanhef en onder g
Wob). Voor haar reactie hierop verwijst de VGG graag kortheidshalve naar alinea (101) en
de verwijzingen naar alinea’s (58) t/m (65) en de alinea’s (74) tIm (76) en alinea (79) die
daarin zijn opgenornen, welke als bier herhaald en ingelast kunnen worden beschouwd.
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5.

CONCLUSIE

Gelet op het vorenstaande verzoek ik u narnens cliënte om:
(1)

dit bezwaar gegrond te verkiaren;

(2)

uw besluit d.d. 26 juni 2012 te herroepen;

(3)

een nieuw besluit te nemen, inhoudende dat aisnog alle gevraagde informatie
openbaar wordt gernaakt; eu

(4)

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

Bij lagen:
-

-
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No.

2009

OPRICHT{NG

KWI/6007098/ I 0047988.opr

VERENIG iN G G ELIJKBERECHTIGING GRONDBEZITTERS

24-04-2009
4

Heden, zevenentwintig april

—

tweeduizend negen, verscheen voor mij,

—

—

mr. Paul Hubertus Nicolaas Quist, notaris te Amsterdam:

—

mevrouw mr. Stefanie Francis Kwint, per adres Stibbe, 1077 ZZ Amsterdam, Strawinskylaan
2001, geboren te Amsterdam op dertien januari negentienhonderd vierenzeventig,
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1.

—

de heer Oene Oeds Gorter, wonende 8162 PC Epe, Korrenbergweg 5, geboren te Alme
lo op negen mei negentienhonderd veertig, gehuwd en houder van een Nederlands pas
poort met nummer NMH8OCC48;

2.

—

de heer Frans Jacob Albert Baron van Verschuer, wonende 4153 RR Beesd, Mariën
waerdt ‘t Klooster 5, geboren te Beesd op elf november negentienhonderd zevenenvijf
tig, gehuwd en houder van een Nederlands paspoort met nurnmer NR25677L6;

3.

de heer Seger Emmanuel Baron van Voorst tot Voorsi, wonende 8055 PM Laag
Zuthem, Grote Hagenweg 1, geboren te Zwolle op vijfentwintig december negentien
honderd éénenzestig, gehuwd en houder van een Nederlands paspoort NM9937H9 1.
—------

—

—----

Volmachten

.1.

Van voormelde volmachten blijkt ult drie (3) onderhandse akten, die aan deze akte zullen
worden gehecht.

—

Dc comparant verklaarde bij dezen een vereniging op te richten waarvoor de volgende statu
ten gelden:

—

Naamenzetel

—

—

—

—

---—

—------—--—

—------

Artikel 1.
1.

Dc naam van de vereniging luidt:

-—

—

—-—

Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters.
2.

Dc vereniging heeft haar zetel te Hoenderloo.

Doel—
Artikel2.

—

—-—

—---------—

—--—

---—

—

—

—

—---

—-—---

—-----

—---—--———-—--——---—

De vereniging heeft als doel:

—-------------—---—-----—----—

—

—
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a.

het uitprocederen van de klacht bij de Europese Corn in issie over de door de Nederland
se Staat aan I’erreinbeherende Organisaties verstrekte subsidies voor de aankoop van
grond, met inbegrip van het voeren van beroepsprocedures voor het Gerecht van het
Eerste Aanleg en het Hof van Justitie van de Europese Getneenschappen;
-----

b.

het assisteren van haar leden in administratieve en rechterlijke procedures in Nederland
strekkende tot het verkrijgen van gelijkberechtiging van alle particuliere, zijnde niet tot
de overheid behorende, grondbezitters bij de subsidiering van de aankoop van grond in
het heden en in het verleden;
—

c.

—

het verrichten van andere activiteiten, waaronder het verwerven van financiele middelen
om de procedure te bekostigen, die dienstbaar zijn om gelijkberechtiging te verkrijgen
voor aBe particuliere grondbezitters.

Boekjaa
—

—-—-—---

Artikel3.

——--

Het boekjaar van de vereniging is gelgk aan het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op éénendertig december tweeduizend tien.
Lidmaatschap
—

Artikel 4.

1.

—

—

—-

—

De vereniging kent leden leden A, leden B, leden C, leden D en leden E.
Leden kunnen slechts zijn particuliere grondbezitters, zowel natuurlijke personen als
rechtspersonen, die:
—

a.

de doelstelling van de vereniging onderschrijven;

b.

de klacht bij de Europese Commissie hebben ondertekend;

c.

het entreegeld als bedoeld in artikel 7 hebben voldaan;

d.

zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid
zijn toegelaten.
—----

—

—

—

—

Van de toelating blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten.
—------

2.

—

I-let bestuur bepaalt bij toelating van een lid als bedoeld in de vorige zin tot welke le
dencategorie het desbetreffende lid zal behoren, zuiks aan de hand van de criteria als in
lid 3 gemeld.

—

—----—

—

—

indien gedurende het lidmaatschap het grondbezit van een lid dusdanig wijzigt dat hij
onder een andere ledencategorie zou komen te vallen, zal hij dit onverwijkl ann het be-
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—

stuur melden.

-—

Het bestuur zal aisdan bepalen tot welke ledencategorie het lid vervolgens zal behoren.

-

Het bestuur kan hiertoe ook eigener beweging overgaan, indien het bestuur langs andere
wegen bekend mocht worden met een verandering in grondbezit als hiervoor gemeld.
3.

a.

Leden A zijn leden die ieder een grondbezit hebben van minder dan éénhonderd
(I00)hectare.-

b.

Leden B zijn leden die ieder een grondbezit hebben van éénhonderd (100) hectare
tot tweehonderd vijftig (250) hectare.

c.

Leden C zijn leden die ieder een grondbezit hebben van tweehonderd vijftig (250)
hectare tot vijfhonderd (500) hectare.

d.

—

—--------—

Leden D zijn leden die ieder een grondbezit hebben van vijfhonderd (500) hectare
tot éénduizend (1.000) hectare.

e.

—

—

—

-----

Leden E zijn leden die ieder een grondbezit hebben van éénduizend (1.000) hectare
enmeer.

Indien een zodanig grondbezit in gemeenschap toebehoort aan meer elgenaren, zullen
deze één van hen aanwijzen om namens hen lid te worden van de vereniging.
Bij de bepaling tot welke ledencategorie het desbetreffende lid behoort, zal rekening
worden gehouden met de omvang der gehele gemeensehap.
4.

-—-—

Het Iidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvo)ging
worden verkregen.

—

Artikel 5.
I.

2.

—

Het Iidmaatschap eindigt:

—

—

—------—----—----—

a.

door overlijden van het lid;

b.

door opzegging door het lid;

c.

door opzegging door de vereniging;

d.

door ontzetting;

e.

door ontbinding van een Iid-rechtspersoon.

—-----------

—

—

—----------

-

—

—--

—

—

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van
een boekjaar.
—

—

—

Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn
van ten minste vier weken.

——------

—

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende boekjaar.

—
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Het Iidrnaatschap eindigt onmiddellijk:

a.

indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;

b.

3.

—

—

binnen een inaand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of
hun verpliehtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medege
deeld;

c.

-- —- —-

—

—

binnen een rnaand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorni of tot fusie.

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lo
pende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
—

•

wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een no
vember niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over
het lopende boekjaar heeft voldaan;

•

—---

—

—

—

wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment
door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
—----—

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.

---—

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot
bet einde van het eerstvolgende boekjaar.
—

—

De opzegging kan evenwel onmiddellijke beeindiging van bet lidmaatschap tot gevoig
hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaat
schap te laten voortduren.

—-----

—----

—

—

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reclenen.
4.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer bet lid
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

—

—

—----

Zij geschiedt door het bestuur, dat bet lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis
stelt, met opgave van de redenen.
—

I-let betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in
beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
--—-—---—

—

—

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
—

5.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bj
drage voor het geheel door bet lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Stibbe

1Donateurs
Artikcl 6.

-—- -—

--

I.

Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten.

2.

Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beeindigen.
Donateurs zjn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen,

3.

waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
Donateurs hebben uitsluitend bet recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen.
Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel bet recht om het woord te voeren.

Contributies/enireegeld
Artikel 7.
I.

—---

—-—

—

—

—

—

leder lid is entreegeld verschuldigd.

het entreegeld voor leden A bedraagt tweehonderd euro (EUR 200,--);

b.

het entreegeld voor leden B bedraagt vierhonderd euro (EUR 400,--);

c.

het entreegeld voor leden C bedraagt zeshonderd euro (EUR 600,--);
het entreegeld voor leden D bedraagt achthonderd euro (EUR 800,--);

e.
2.

—

—

a.

d.

—

het entreegeld voor leden E bedraagt éénduizend euro (EUR 1.000,--).
leder lid isjaarlijks een contributie verschuldigd.

---

—

—

—

De hoogte van de contributie wordt vastgesteid door de algemene ledenvergadering.
Bestuur

—

Artikel 8.

—--

—

1.

Ret bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen,
die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

2.

Dc bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van
de vereniging.
—

—

De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
Bestuursleden kunnen te alien tijde onder opgaaf van redenen door de algemene leden
vergadering worden geschorst en ontslagen.
------

3.

—

—

Dc algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van
twee derden van de uitgebrachte stemmen.
—

4.

De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergaderirig niet binnen drie maanden
daarna tot ontsiag heeft besioten.
—-

—------

—------

Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteid zich in de algemene leden
vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
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4
5.

Bestuursleden worden benoeind voor een periode van maximaal drie (3)jaar.
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgendejaarlijkse
algemene ledenvergaderingen.
—

—

De bestuursleden treden afvolgens een door het bestuur op te maken rooster.

--

Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is twee (2) maal onmiddellijk herbenoem
baar.
6.

—

Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft
het bestuur niettemin bevoegd.
----

Het bestuur is verplicht zo spoedig rnogelijk een algemene ledenvergadering te beleg
gen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
7.

Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artike
len 11 tot en met 13 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel9.

—

1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2.

Het bestuur zal de vereniging Federatie Particulier Grondbezit met zetel te en Zeist in
geschreven in het handeisregister onder nummer 40483072 informeren over de belang

—

rijkste ontwikkelingen betreffende de klachtprocedure bij de Europese Commissie zoals
omschreven in artikel 2.
—-----

3.

—

Het bestuur is, doch slechts met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, be
voegd te besluiten tot bet aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de ver
eniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk

maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Artikel 10.
1.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de
secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
-

Algemene Iedenvergadenngen
Artikel 11.

—

—

—---—-—

—

—

De algemene ledenvergaderingeri worden gehouden in de gemeente waar de vereniging sta
tutair is gevestigd.
—--—---—

—

—---

Artikell2.
1.

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de
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donateurs alsrnede dcgenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenverga
dering zijn uitgenodigd.

—

—

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing
wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2.

Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid ten minsie één stem in de algeme
ne ledenvergadering, en wel als volgt:
—

a.

Leden A hebben ieder één (I) stem;

b.

Leden B hebben ieder twee (2) stem men;

c.

Leden C hebben ieder drie (3) stemmen;

d.

Leden D hebben ieder vier (4) stemmen;

e.

Leden E hebben ieder vijf(5) stemmen.

—

—

—

—---—

—

——--

—

-

—------

—

leder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht ver
lenen tot het uitbrengen van zijn stein.

3.

---

—

—

Ben stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde opireden.
Ben eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergade
ring bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de algemene ledenvergadering.
—

—

—

Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.

—-----

4.

De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering
worden gehouden.

5.

Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

—
—

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

—

Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

—

indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meer
derheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal
stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

—

———--

Artikel 13.

De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens afwe
zigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.
—----

2.

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zeif in haar leiding.
Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de
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uitslag van een stemming, is beslissend.

-—---

1Ietzelfde geldt voor de inhoud van cen genomen besluit, voorzover werd gestemd over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

—

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van bet oordeel van de voorzitter de juist
held daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van
de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk ge
schiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

—

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stem
ming.
3.

—

—

Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering
ondertekend.

4.

Het bestuur kan ten b1jke van de door de algemene ledenvergadering genomen beslui

ten een besluitenlijst opmaken van deter vergadering genoinen besluiten.
Een zodanige besluitenlijst wordt door de voorzitter en de secretaris van de desbetref
fende vergadering ondertekend.

—-

Artike114.

1.

—-—

—

—

—

—

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

—

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze term ijn door de al
-—
gemene

—-—------

—

ledenvergadering.

—---------------

In deze algemene ledenvergadering brengt bet bestuur zijn jaarverslag uit over de gang
van zaken in de vereniging en over h gevoerde beleid.

—

Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting (de jaarrekening’)
ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.

—

De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuursleden, ontbreekt de ondertekening
van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding ge
maakt.

—

---—

Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlgke bestuur

ders dat zj deze verplichtingen nakomen.
2.

—

—----

Wordt omtrent de geouwheid van de jaarrekening aan de algemene Iedenvergadering
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•

met overgelegd een verkiaring afkornstig van een accountant als bedoeld in artikel
2:393 lid i Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks,
een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitma
ken.
3.

I-let bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek aBe door
haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te to
nen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

4.

De commissie onderzoekt de in lid I en lid 3 bedoelde stukken.

5.

Vergt dii onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
De cornmissie brengt aan de algemene ledenvergadering versiag van haar bevindingen
uit.

6.

De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadecing.
Nadat het voorstel tot vaststelling van dejaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de
algemene ledenvergadering bet voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de
bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid voorzover
van dat beleid ult de jaarrekening blijkt of in de algemene ledenvergadering meldingen
zijngedaan.

ArtikeIl5.

---

—

Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het
dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.

2.

Op schriftelijk verzoek van ten minste één tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden
is het bestuur verplicht tot bet bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te hou
den binnen vier weken na indierting van het verzoek.

—

—

indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zeif tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de
wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste [één] lande
Iijk verspreid dagblad.

—

—

Dc verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de
vergadering en het opstellen van de notulen.
-

3.

---

-

De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mede
deling aan de stemgerechtigden op een term ijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

—
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Statutenwijziging

-—---—

--—-

Artikel 16.
1.

Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe is opgeroepcn met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
—

2.

Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk
is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de
afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3.

Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden
besloten met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte
—

-------------

stemmen.

4.

——

—

De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opge
maakt.
—

—

leder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
Ret bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenver

--

5.

gadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
—---

6.

Dc bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijzi
ging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging Iui
den, neer te leggen ten kantore van het handeisregister.

Ontbinding en vereffening

—

Artikel 17.

—

—

1.

Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een
besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

2.

De algemene ledenvergadering stelt blj haar in het vorige hd bedoelde besluit de be
stemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het
doel van de vereniging.
---

3.

—------

—

De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij de algemene ledenvergadering bij haar
besluit tot ontbinding andere vereffenaars aanwijst.
------—

4.

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is.
—----

—
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Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van
kracht.
—

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
--

5.

De vereffening eindigt op bet tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten
meer aanwezig zijn.
—

6.

—

—---

—

—

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedu
rende zeven jaren na afloop van de vereffening.
--

Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Reglementen
—

—

—

Artikel 18.

I.

De algemene ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen en wijzigen,
waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig
wordt voorzien.

2.

Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze
—----—------

statuten.

3.

—

—

Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is bet bepaalde in artikel
16 leden 1,2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
—

Slotbepaling

—

—

—

Artikel 19.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
---------

Slotverklaring

—-—

—

Tenslotte verklaarderi de comparanten:

—

Als lid van de vereniging treden toe alle sub I tot en met 3 genoemde oprichters.
Zij benoemen als eerste bestuursleden:
a.

de beer 0.0. Gorter voornoemd als voorzitter;

b.

de beer S.E. Baron van Voorst tot Voorst voornoemd als secretaris;
de heer F.J.A. Baron van Verschuer voornoemd als penningmeester.

c.

—---

Zij zullen de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester onderling verdelen.
Deze akte is heden verleden te Amsterdam.
—

—

—-----

—------

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht.
De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud
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van de akte te hebben kennisgenomen en daurmee in Le stemmen.

—-

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daama ondertekend door de
verschenen persoon en mij, notaris, om
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Bijlage 2

QUESTIONS & ANSWERS

-

Provincies

1. Wat betokont hot Boalult van 13 lull 2011 van do Europeso Conimisslo
voor de Provinclos?

Nederland heeft in 2010 een ontwerp Subsidieregellng Grondaankoo
p EMS (hiema:
“Subsidlorogeling’) bij de Europese Commissie gemeid ten behoeve
van de rechtszekerheid.
Nederland was (en is) van mening dat de Subsidieregeling geen
staatssteun betreft, omdat
natuurbeheerders geen ondememingen zijn en de Subsidieregeling geen
voordeei verstrekt aan de
begunstlgde natuurbeheerders. De Provincies ondersteunen dit standpunt.
Naar aanleldlng van de
aanmeldlng heeft de Europese Commissie op 13 juli 2011 een
Beslult genomen. Daarln heeft de
Europese Commissle geoordeeid dat de Subsidieregeling staatssteun beheist
en tevens geoordeeld
dat het geoorloofde staatssteun betreft. Met is Nederland this toegestaan
orn subsidies te
verstrekken aan natuurbeheerders op grond van de Subsidieregeling.
Met Besluit heeft positleve en negatieve gevoigen voor de Provincies.
Het Besiult is in de eerste piaats een positief besluit, omdat het de Provincies
de mogelijkheid biedt
om een subsidieregeiing aan te nemen die het mogeiijk maakt
om naWurbeleerders te
ondersteunen bij de verwerving van terreinen bestemd voor natuur.
Deze subsidieregeling is van
belang voor de voltooiing van de [coiogische HoofdStructuur (EMS) in
Nederiand en daarmee voor
het behoud van natuur In Nederiand.
In de tweede plaats bevat het Beshilt een belangrijke bedreiging. De Europese
Commissie oordeeit
hierin immers dat natuurbeheerders ondernemingen in de zin van artlkei
107 lid I. Verdrag inzake
de Werking van de Europese Unie (hiema: “dWEU”) zijn. Mierbij maakt
de Europese Commissie
geen onderscheid tussen natuurbeheerders die natuurbeheer als nevenactivite
it hebben en
natuurbeheerders die hiervan hun uitsiuitende activiteit maken,
zoais TBO’s. Dit betekent niet
alleen dat de ondersteuning van natuurbeheerders bij de aankoop,
inrichting en
natuurgebieden in de toekomst getoetst zai moeten worden aan de staatssteunre het beheer van
geis, maar tevens
dat er onzekerheid bestaat over de rechtmatigheid van reeds verleende
ondersteuning aan TBO’s
en andere natuurbeheerders.
2. Wat Is do aanleidlng voor do Provincios om beroop b hot Gorecht van do
Europeso Unie in to stolien
tegen hot Besluit?
De Europese Commissie oordeeit in het Besiuit dat subsidies
voor de verwerving van
natuurterreinen geoorioofde staatssteun zijn. De Provincies kunnen
zich met dit oordeel niet
verenlgen.
In de eerste piaats zijn de Provincles van mening dat natuurbeheerders
(particulieren, Stichtingen
en Verenigingen) die voidoen aan de eisen van de bij de Europese
Commissie gemeide orltwerp
Subsidieregeling voor grondverwerving EMS geen ondernemingen zijn.
In de tweede piaats menen
de Provincies dat subsidies die op basis van de gemeide subsidieregeling
zouden worden verstrekt
aan de ontvangende natuurbeheerder geen voordeel verleend. De voorwaarden
waaronder de
subsidies worden verstrekt zejn immers zodanig streng en beperkend, dat
(eder voordeel voor de
ontvanger is uitgesioten. De kwaiificatie van de gemelde ontwerp Subsldlerege
iing ais staatssteun
leidt tot verregaande en onwenseiijke administratieve verplichtlngen
voor zowel de Provincies als
de natuurbeheerders. Om die reden hebben de Provincies besioten
beroep in te steiien tegen het
Besiult.
Met Besluit bevat daarnaast een beiangrijke bedreiging, omdat het Besluit,
als de redenering van
de Europese Commissie kiopt, ertoe aanieiding kan geven dat de natuurbeheer
ders in het verieden
ontvangen oridersteuning voor de verwerving van natuurterreinen zulien
moeten terugbetaien aan
de Nederlandse overheden. Deze bedreiging is bovendien zeer reèei ais
gevoig van de klacht van
de VGG bij de Europese Commissie. Indien het Gerecht zou oordeien
dat Nederlandse
natuurbeheerders geen ondememingen zijn, zou deze bedreiging eveneens
van de baan zijn. In
dat gevai zou de basis onder de voornaamste kiacht van de VGG ontvalien,
te weten de bewering
dat de TBO’s ondernemingen in de zin van artikei 107 iid 1. VWELJ zijn.

AKO:#4330825v2

3. Wat beogen do Provinclos to bereikon met dit beroep
?
De Provincies beogen de (gedeeitelijke) nletigverkiarl
ng van het Beslult, omdat primair subsidlering
van natuurbeheerders ten behoeve van
grondverwerving, subsidiair subsidiering van
natuurbescherrningsorganlsatles en meer subsid
lair subsidléring van terreinbeherende organi
saties,
geen staatssteun In de zin van artlkel 107 lid 1 VwEU
is.
4. Wat houdt dit boroep In?
Ce Provincies beogen de (gedeeltelijke) nletigverklarl
ng van het Besluit, omdat primair subsldiëring
van natuurbeheerders ten behoeve van grondv
erwervlng, subsidlalr subsidierlng van
natuurbeschermingsorganisaties en meer subsidlair
subsidlerlng van terreinbeherende organisaties,
geen staatssteun In de zin van artlkel 107 lid 1 VwEU
is.
Zil zijn ten eerste van oordeel dat de begunstigde
natuurbebeerders geen ondernemingen zijn,
aithans ondernemingen zijn voor zover zij natuwt
erreinen op basis van de subsidieregeling
verwerven. Ce subsidieregeling sluft immers econom
ische activiteften ult. Ten tweede, indlen en
voor zover het primaire standpunt zou worden verwor
pen, zijn de Provincies van oordeel dat
natuurbeschermingsorganisatles geen ondememing
en zijn, zodat het verstrekken van subsidle
op
basis van de aangemeide Subsidieregeiing aan hen geen
staatsteun beheist. Ten derde, Indien en
voor zover bet primaire en subsidialre standpunt
zou worden verworpen, zijn de Provindes van
oordeel dat terreinbeherende organisaties geen
ondernemingen z,jn, zodat bet verstrekken van
subsidle op basis van de aangemelde subsidleregel
ing aan hen geen staatsteun beheist. Voorts
betwisten de Provincies dat de aangemelde subsid
leregeiing leidt tot bevoordeling van de
natuurbeheerders, aithans natuurbeschermingsorgani
saties, aithans terreinbeherende organisaties.
Ce Europese Commissle heeft bovendlen verzuimd
de vierde Altmark-voorwaarde juist toe
te
passen. Deze voorwaarde houdt in dat de voor het
verrichten van een dienst van algemeen
economlsch belang noodzakelijke compensatle moet
worden vastgesteld aan de hand van de
kosten die een gemiddelde, goed beheerde
onderneming zou hebben gemaakt om
die
verpilditingen uit te voeren. Ce Provindes zijn
van mening dat de subsidieregeling
Grondverwerving aan deze voorwaarde voldoe
t. Ce Europese Commissie heeft daarnaast
op
onjuiste gronden geoordeeld dat de aangemelde subsid
leregeling bet interstateiijk handelsverke
er
beInvloedt,. aangezien Nederlandse overheden
enkel Nedet-landse natuurgebieden hebben
gesteund. Ten siotte heeft de Europese Comm
issie bet Besluit onvoldoende en ondeugdeiijk
gemotiveerd. Daardoor heeft de Europese Commissle
de verpllchting die op haar rust uit hoofde
van artikel 296 lid 2 VwEU geschonden.
5. Wat betekent dit beroep voor lopende en tookomstigo
projecten?
Het beroep tegen bet Besiuit schorst de werking
van het Besluit niet. Het Besluit maakt
subsldiérfng van de verwerving van natuurterreinen
flu mogelijk. Ce Provindes beraden zich
momenteel op de wijze waarop de subsidleregeling kan
worden geimplementeerd. Een deel van de
Provincies heeft dit inmiddeis ai gedaan.
6. Wat houdt do klacht bIj do Europese Conimissie In?
Ce VGG heeft bij de Europese Commissie een kiacht
ingediend, inhoudende dat de Nederlandse
Staat en Provincies aan de TBO’s onrechtmatig
e staatssteun zouden hebben verieen
d. Ce
onrechtmatige staatssteun zou bestaan ult het verstre
kken van subsidies voor de verwerving
van
natuurterreinen op basis van de zogenaamde PNBre
geiing (subsidieregeling voor aankopen
van
natuur ten behoeve van Vereniging Natuurmonumenten
en de 12 ProvInciale Landschappen sinds
1993).
7. Wat kunnen do gevolgen zijn van do klacht bij do Europe
se Commissio?
Indlen de Europese Commissie de kiacbt van de
VGG zou honoreren, dan zou dat ertoe kunnen
ieiden dat de Europese Commissie Nederiand opdraa
gt om onrechtmatig verleende staatss
teun
terug te vorderen.
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Indlen de Europese Commissle een terugvorderin
gsbevel zou afgeven en de Nederlandse
overheden zouden de (beweerdelijk) onrechtmatlg verstre
kte verwervingssubsldles terugvorderen,
dan zou dat verstrekkende gevoigen hebben Het zou
desastreuze gevoigen hebben voor het
behoud van natuur in Nededand, omdat de beheer van
tlenduizenden hectares bestaande natuur
onzeker zou warden. De sinds de Tweede Wereld
oorlog zorgvuldlg opgebouwde Nederiandse
natuurbescherrnlng en de resultaten daarvan zou daarme
e bovendlen te grabbel worden gegoold.
8. Wat betokent do klacht voor lopende en toekomatqe project
en?

De kiacht heeft betrekklng op het verieden, niet op de
toekomst. Het Besiult heeft betrekking op de
toekomst en dat staat het subsldiêren van de
verwervlng van natuurterrelnen door
natuurbeheerders toe. De Provinces beraden zich nag
op de mogeiljkheden die het Besluit biedt.
9. Hebben do Provincles contacten met do VGG?
De Provincies hebben getracht am in contact te treden met
de VGG am te bekijken of
bet mogelijk zou zijn partijen met elkaar te verzoenen. Tot
op heden welgert de VGG
een gesprek om tot een reele oplossing te komen.
10. Staat flu alles stil?

Nee. De Provincies onderzoeken momenteel op welke
wijze de lopende verpiichtlngen zo goed
mogelijk afgewikkeid kunnen worden. Hlerbij is maatw
erk nodig. Nadat de herijklng van de
EcoIoglsche Hoofdstructuur een leit Is, media najaar
2012, zai er meer duideiijkheld zijn hoe de
Provincies het natuurbeleid verder gestalte wiiien geven.
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