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Geachte heer Al Khatib,
Omdat u hebt aangegeven dat de heer A.W. Bos niet meer werkzaam is bij Stibbe, richten wij ons tot u.
U hebt namens de Vereniging Gelkberechtiging Grondbezitters (VGG) te Hoenderloo bij brief van 6 augus
tus 2012, ingekomen bij de provincie op 8 augustus 2012, een pro forma bezwaarschrift ingediend bij ons
college. Bij brief van 3 september 2012, ingekomen bij de provincie op 4 september 2012, hebt u uw be
zwaarschrift aangevuld.
Uw bezwaren hebben betrekking op ons besluit van 12 juli 2012, verzonden 13 juli 2012, waarbij W] uw ver
zoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedeeltelijk hebben afgewezen.
Op 4 december 2012 bent u in de gelegenheid geweest het bezwaar mondeling toe te lichten tijdens een
hoorzitting van de onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften. U heeft daarvan geen gebruik ge
maakt. Het advies van deze commissie, met het kenmerk 12077331, is als bijlage bij deze brief gevoegd.
De commissie adviseert:
1. De bezwaren ontvankelijk verklaren.
2. De bezwaren gegrond te verklaren voor wat betreft het openbaar maken van (delen van) de nota san
CS van 25 oktober 2011 en de hoogte van de declaraties van AKD, in die zin dat de provincie Zeeland
aan de hand van de nota van 25 oktober 2011, dieter zitting beschikbaar is gesteld, de hoogte van haar
bijdrage openbaar maakt zoals aangegeven in het exemplaar van de nota, die als bijlage bij dit besluit is
gevoegd.
3. De bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren.
4. Het bestreden besluit gedeeltelijk te herroepen met betrekking tot het afwijzen van openbaarmaking van
de nota aan CS van 25 oktober 2011 en met betrekking tot de gedeefte van het besluit dat openbaarma
king van de hoogte van de declaraties van AKD afwijst.
5. Het primaire besluit voor het overige in stand te laten.
6. De gevraagde vergoeding voor de kosten van rechtsbijstand ex artikel 7:15 Awb toe te wijzen, voor wat
betreft de kosten met betrekking tot een door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand waarbij
het gewicht van de zaak is gewaardeerd op 1, ad €437,--.
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In het kader van de heroverweging van uw bezwaarschrift hebben wij door tussenkomst van de heer mr.
C. Pijnenburg van advocatenkantoor AKO, reeds (6 december 2012) een aangepaste versie van onze nota
van 25 oktober 2011 aan u doen toekomen, waarin meer feitelke informatie en de reservering van de bij
drage aan de advocaatkosten voor Zeeland openbaar is gemaakt.
Rierbij ontvangt u onze beslissing op uw bezwaarschrift.
Besluit
Het advies van de bezwarencommissie en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen in het advies en
uit het verweerschrift worden door ons College onderschreven, voor zover zij in onderstaande nadere over
wegingen niet worden weerlegd c.q. nader gemotiveerd. In verband met de wijziging van het op grond van
het besluit proceskosten hangende de advisering door de commissie, wordt de vergoeding kosten rechtsbij
stand per I januari 2013, op basis van het advies van de commissie gesteld op € 472--.
Gelet op het voorgaande Iuidt ons besluit als volgt:
1. De bezwaren ontvankelijk verkiaren.
2, De bezwaren gegrond te verkiaren voor wat betreft:
bet openbaar maken van (delen van) de nota aan Cs van 25 oktober 2011 en de hoogte van de de
claraties van AKD, in die zin dat de provincie Zeeland aan de hand van de nota van 25 oktober 2011,
die ter zitting beschikbaar is gesteld, de hoogte van haar bijdrage openbaar maakt zoals aangegeven
in bet exemplaar van de nota, die als bijiage bij dit besluit is gevoegd
het verstrekken van een nadere motivering ten aanzien van de punten in de hierna genoemde over
wegingen.
3. De bezwaren voor bet overige ongegrond te verkiaren.
4. Het bestreden besluit gedeeltelijk te herroepen met betrekking tot het afwijzen van openbaarmaking van
de nota aan CS van 25 oktober 2011 en met betrekking tot bet gedeelte van het besluit dat openbaar
making van de hoogte van de declaraties van AKD afwijst
5. Het primaire besluit voor het overige in stand te laten.
6. De gevraagde vergoeding voor de kosten van rechtsbijstand ex artikel 7:15 Awb toe te wijzen, voor wat
betreft de kosten met betrekking tot een door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand waarbij
bet gewicht van de zaak is gewaardeerd op 1, ad €472,--.
-

-

Nadere overweqinqen
Documenten met persoonijjke beleidsopvattingen voor intern beraad.
Wij achten het onwenselijk dat de opvattingen van ambtenaren in het publieke debat een zelfstandige rol
gaan spelen. Wij hebben juist daarom telkens zoveel mogelijk feitelijk vermeld waar het document over gaat.
Wij wijzen er op dat bet verstrekken van informatie in een niet tot personen herleidbare vorm een discretio
naire bevoegdheid van ons college is. Het belang van een goede en democratische bestuursvoering moet
deze vorm van openbaarmaking eisen, bijvoorbeeld omdat anders niet goed te begrijpen valt waarom het
bestuur een bepaalde beslissing heeft genomen. Er kan dan evenwel niet volstaan worden met bet anoniem
maken van het document, de tekst moet dan geobjectiveerd warden. Wij mogen van verstrekking in niet tot
personen herleidbare vorm afzien als wij daartoe aanleiding vinden. Het gaat ons er vooral om de kleine
groep ambtenaren die bij deze aangelegenheid is betrokken, te beschermen en te voorkomen dat (zelfs
anoniem) geuite ambtelijke opvattingen publiek kenbaar worden. Daar komt bij dat de VGG weet waarom de
provincies hebben besloten om beroep in te stellen. Wij hebben vernomen dat u dat in uw betoog tijdens de
hoorzitting van de provincie Overijssel heeft vermeld. Het is dus niet zo dat zonder deze informatie niet vail
te begrijpen waarom de beslissing om in beroep te gaan, is genomen.

Voorkomen van tierhalingen
Voor zover er ten aanzien van een of meer documenten niet een expliciete overweging is gegeven of er een
verwijzing naar een expliciete overweging is gegeven, is daarvoor gekozen om herhalingen die geen redelijk
doel dienen te voorkomen. Het ging immers duidelijk om dezelfde soort documenten ten aanzien waarvan
ons standpunt genoegzaam uit de beschikking blijkt. Op grond van de recbtspraak van de Afdeling bestuurs
rechtspraak is bet toegestaan om een besluit op een Wob-verzoek zodanig vorm te geven dat daarmee on
nodige herhalingen worden voorkomen:

Stukken van de Brecie Adviesgroep L.andeQik Gebied en het Vakberaad grand
Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur is een ambtelijke of gemengd samengestelde adviescom
missie een instantie, met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk
is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort bet adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij
ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. De Brede Adviesgroep Landelijk Ge
bied en bet Vakberaad Grond ziin formeel ambtelijke adviescommissies. Zij bestaan, vanwege hun overkoe
pelende functie, uit ambtenaren van de betrokken provincies. Deze ambtenaren komen regelmatig bij elkaar
om onderwerpen te bespreken die te maken hebben met het Iandelijk gebied of met grondbeleid. Op basis
Betioort bij brief d,d. 12 februafl 2013 met one kenmerk: 13003357d9
van de afdeling Water, Bodem en Natuur
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daarvan kunnen zij in geval dat in hun provincie aan de orde is hun bestuur adviseren. Op grond van juris
prudentie (onder moor AB 2011/148) valt onder informatie die is opgesteld voor intern beraad 00k informatie
over een specifiek op een beperkte periode betrekking hebbend project In ons geval gaat hot am een spec1flek project namelijk de kwestie of or beroep ingesteld moet worden. Het gaat am ambtelijke commissies
waar vraagstukken worden besproken tussen ambtenaren en bestuursorganen die met diezelfde vraagstuk
ken worden geconfronteerd. Men moot in die commissies vrij met elkaar kunnen overleggen, zonder angst
voor confrontatie achteraf. Het overleg en beraad heeft niet noodzakelijkerwijs gevolgen voor de besluitvor
ming door ons college. Voorzover dat wel hot geval is hebben wij de stukken (Zeeuwse documenten) open
baar gemaakt.
Er is geen sprake van bescherming van procespositie
Wij stellen ons op het standpunt dat de openbaarmaking van de procestukken in hot onderhavige geval onze
procespositie schaadt. Het gaat om een lopende procedure. Openbaarmaking van die informatie zou ons
procespositie onevenrodig kunnen schaden, doordat een ieder in de gelegenheid is daarop in to spelen. Het
proces kan daardoor negatief worden beTnvloed. Hot belang van een goode en democratische bestuursvoe
ring wordt niet door dit standpunt geschaad, omdat via de rechter eon beoardeling van onze argumenten en
uw verzoek kan worden verkregen.

Oponbaarmaking loidt niet alleen tot benadeling van de procespositie van do pravincie Zeeland, maar gelet
op do verwevenheid, oak tot eon benadeling van de procespositio van de andere partijen die beroep hebben
ingesteld. Daar komt nog bij dat bij een rustig verloop van de procedure oak de bolangen van het Gerecht en
de Europeso Commissie zijn betrokken. W wijzen erop dat oak bet Hof van Justitie het wezenlijke belang
heeft onderschrevon van geheimhouding van op lopende procedures betrekking hebbende stukken. Volgens
het Hof is daarmoo hot zwaarwegonde bolang gediend dat godurende do gehele procedure het debat tussen
partijen en do beraadslagingen door do gerechtelijke instantie ongostoord kunnen verlopen. In het kader van
hot bepaalde in artikol 101 tweode lid aanhef en onder g van do WOB, dient het College niet alleen het belang van de (praces)positio van do provincie te botrekken, maar dient het belang van openbaarmaking te
warden afgewogen tegen hot belang van hot voorkamen van onevenredige benadeling van derden in hot
algomoon. Daarandor mooton dus oak warden begrepen do belangon van de Europose Commissie (zijndo
do wodorpartij van do provincios in do procedure) en do belangen van hot Gorocht. Oak do belangon van
doze dordon zijn niet gediond met de apenbaarmaking van (proces)stukken die betrekking hebben op eon
nag lopendo procedure.
Openbaar maken namen van ambtenaren
Wij hebben ervoor gekozen am alle namen van opstellors van/betrokkenen bij do documenten onleesbaar to
maken. Meteen boraep op hot bepaalde in artikel 10, tweede lid aanhef on ander e van do WOB, hebben wij
hieraan ten grondslag gelegd dat do persaanlijke Iovenssfeer van do betrokkonen zwaarder diont to wegen
dan hot belang van oponbaarmaking van namen, aangezien er in dit geval sprake is van eon openbaarma
king jegens eon ieder. Voor zaver in hot bostreden besluit niet steeds expliciot of door eon verwijzing naar
deze belangenafweging is verwezen, is daar golet op do gelijksoartigheid van de documenten voar ge
kozen am onnadigo horhalingen te voarkomon. Uw standpunt dat met botrekking tat ambtenaren slochts in
beperkte mate een boroop kan warden gedaan op do eorbiediging van hun persoonlijke Ievenssfeer waar
hot hun boraopshalvo functianeren betreft, vindt goon stoun in hot recht. In do momorie van toelichting bij de
Wob is expliciet uitgespraken dat do bescherming van do porsaonlijke Ievenssfeer oak toe komt aan ambte
naren. Uit do uitspraak van 18 juli 2007 (AB 2007, 328) 2007 blijkt dat aok namen van ambtenaren per
soansgegevens zijn. Hot is van bolang dat hot niot gaat am hot opgeven van eon naam aan eon individuele
burger die met eon ambtenaar in contact treedt maar am openbaarmaking van do naam in do zin van de
Wob.
—

—

Andere gronden van bezwaar
Wij wijzen er op dat artikel 10 van hot Europese Verdrag vaar do Rechten van do Mens niet verplicht dat alle
beschikbare infarmatie wardt verstrekt en het toestaat dat staten de mogelijkheid hebbon am bij wet bepor
kingen aan to brengen.
Wat botroft onze opvatting waarom bepaalde financiele informatio niet openbaar is (agenda Vakberaad
grand 15 september 2011), merken wij tovens nag op, dat doze infarmatie geen betrekking heeft op do be
stuurlijke aangelegenhoid waarap hot vorzaek am infarmatie botrekking hoeft.
Tenslatte morken wij op dat wij alle dacumenten over doze bestuurlijko aangelegenheid in do beantwaording
van het verzaek hebben botrakken. Wij beschikken niet aver andere documonton aver dit anderwerp.

Behoort bij brief d4. 12 februari 2013 met one kenmerle 13003357dg
van de aideling Water, Bodem en Naluur
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Beroep
Belanghebbenden kunnen schriftelijk beroep instellen tegen dit besluit bij de Rechtbank te Middelburg, sec
tor bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Midd&burg.
In het beroepschrift neemt u ten minste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u beroep instelt
(zo mogelijk een kopie meezenden) en waarom. Het beroepschrift dient te worden ondertekend. U moet het
beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat
de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw beroep
geen rekening wordt gehouden.
Als u overweegt beroep in te stellen, kunt u een informatiefolder aanvragen op het telefoonnummer 0118631400. U kunt de informatie 00k downloaden via http:iloket.zeeland.nI/bezwaar/beroep.
Wg wijzen u erop dat hat beroep niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het
treffen van een voorlopige voofziening (artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht). U richt het
verzoek aan de voorzieningenrechter van voomoemde rechtbank. Voor de behandeling van het verzoek is
griffierecht verschuldigd.
Hoogachtend,
gedeputeerde

1.
2.
3.
4.

Advies van de commissie voor bezwaren.
Versiag.
Verweerschrift
Nota van GS van 25 oktober 2012.

Behoort bt bneId.d, 12 februari 2013 met ons kenmerk: 13003357dq
van de afdeling Water, Boclem en Natuur
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Aan gedeputeerde Staten

Case:201 2.08003
Ons kenmerk: 12077331

Middelburg, 04/12/2012
Verzonden:
-

Onderwerp: Advies van de adviescommissie bezwaarschriften inzake het bezwaar van Stibbe N.y.
Advocaten en
notarissen.

Geacht college.
U Lreft bijgaand aan bet advies van de adviescommissie bezwaarschriften inzake het bezwaar van Stibbe
N.y.
Advocaten en notarissen tegen uw besluit van l2juli 2012 inzake een verzoek cm informatie op
basis van de
Wet openbaarheid van bestuur van de Vereniging Gelkberechtiging Grondbezitters te Hoenderloo
van 11 april
2012.
Uw besluit op bezwaar dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 21 januari 213 aan bezwaarde te
worden toe
gezonden, waarbij u het advies en het versiag van de hoorzitting meezendt en de mogelijkheid tot
het insteUen
van beroep vermeldt.
Het secretariaat van de adviescommissie bezwaarschriften ziet ten slotte graag een afschrift van het door
u
genomen besluit tegemoet.
De aciviescommissie bezwaarschriften,
Namens dezen,

Provii;ciehuis Abdij 6
Pos[bus 600].
4330 LA MiddeIbur

T: 101181- 631274
F: j0)18J-631802
E: bezwaarenberoepzeen.nl

wwwzcelarid.ni

12/02 2013 17:06 FAX

Case-nurnmer: 2012.08003

PCC ZEELAND

006/049

Documentnumrner: 12077331

Advies van de adviescommi5sie bezwaarschriften inzake hot bezwaar van Stibbe N.y. Advocaten
en
notarissen tegen bet besluit van 12 juli 2012 inzake eon verzoek om informatie op
basis van de Wet
openbaarheid van bestuur van do Vereniging Gelljkborechtiging Grondbezitters to Hoenderloc
van 11
april 2012.
1. Do zaak
op 11 april 2012 verzookt de hoer A.W. Sos van Stibbe Advocaten en notarissen (hierna te noemen: Stibbe),
namens clibnte do Vereniging Gelijkberochtiging Grondbezitters ((VGG) hioma oak to
noemen: bezwaarde) do
provincie om kopieèn van eon aantal specitieke documenten op grand van do Wet openbaarheid
bostuur (hier
na: Wob), Hot betreft stukken die betrekking hebbon op do beroopsprocedure aangespannon
bfl hot Hot van
Justitio van do Europeso Unie tegen do beschikking van do Europeso Commissio van 13 juli 2011
(nr. C(201 1)
4945 def.) door do provincies en do Yorreinbeherende Organisaties (hierna: TSO’s).
Bij besluit van 12 juli 2012, verzonden 13 jull 2012, wijzen gedeputeerde staten dit verzoek gedeeltelijk
at. Be
zwaarde kan zich met dit bosluit niet voronigen on tekont hiertogen bozwaar aan.
Eonzelfde vorzoek am informatie is ingediond bij do avenge provincies en dear voor het overgrote
deel op do
zolide gronderi gedeelteHjk afgewezon. Do provincios hobben bosloten samon op to trekken
in do beroepoproce
duro bij hot Hot en zo oak in do afhandeling van de ingedionde Wob-vorzooken. Dit botekent dat de
provincies
voor hot overgrote dool eon eensluidend bosluit hebben genomen op hot verzoek am informatie.
Per provincie
zijn or ochter eon aantal documonton specifiek per provincie. Op die punten wijken do besluiten dan
oak van
elkaar at.
2. Hot bozwaar
Gelet op do omvang van de bezwaren volstaat de comrnissie met verwijzing naar hetgoen bezwaarde
in hot
bozwaarschrift tid. 6 augustus 2012 en in hot aanvullend bozwaarschrift d.d. 3 september 2012 heeft
aange
voerd.
3. Ontvankelljkheid
Het besluit waartegen bozwaar wordt gomaakt, dateert van 12 juli 2012 en is bekendgomaakt op 13 juli
daaraan
volgend. Bezwaarde heeft eon pro-fomia bezwaarschrift ingediond, gedatoord 6 augustus 2012, welke
is ingo
komen bij do provincie op 8 augustus 2012, dorhalve tijdig. Aangezien do gronden van hot bozwaar
niet bekend
waren gemaakt is bozv,aarde tot uiterlijk 7 september 2012 in do gelogonheid gestold dit vorzuim
to horstellen.
Do gronden van hot bozwaar zijn aangevufd bU schrijvon van 3 september 2012, ingekomen b do
provincie op 4
september 2012, derhalve tijdig.
Bezwaarde is als goadresseerde van bet bes!uit rechtstreeks belanghebbende in do zin van artikel
1:2 van do
Algemene wet bostuursrecht (hiema: Awb). Oak aan do ovenige eisen die do Awb stelt in artikel 6:5 voldaan.
is
Het bozwaar is derhalve ontvankelijk.
-

4. Hoorzitting
Do commissie heoft partijen in do gelegenheid gosteld hun standpunt toe to lichten tijdens een hoorzitting,
go
houden op4 december2012. Door bozwaarde is van doze gelogenheid goon gobruik gomaakt. Eon vertegen
woordigor van gedeputeerde staten was eanwezig bij de hoorzitting. Vorwezen wordt naar hot aangehechte
procos-verbaal van do zitting.
5. Samenstellinci commissie
Do commissie hoeft zich over do bozwaren beraden in do volgende samenstelling: de heron mr.
J.H.F. Zigen
horn (voorzitter) en mr. L. do 1-Cok (lid) en mevrouw mr. ML. Bosman (lid). Do zitting is gehouden buiton
atwezig
heid van do heer Do Kok, hij is na afloop van de zitting bi) do totstandkoming van hot advios botrokken
goweest.
6. Beoordeling van hot bozwaar
Wettelijk kader
lngevolgo artikel 1 van do Wob voorzover hier van belang, wordt in doze wet en do daarop berustonde
bepalin
gen vorstaan ondor:
b. bostuurlijko aangologonheid: eon aangelogenhoid die betrokking hoeft op boleid van eon bostuursorga
an,
daaronder begrepen do voorbereiding on do uitvoering ervan;
c. intern beraad: hot beraad over eon bestuurlUke aangelegenheid binnen oon bestuursorgaan, dan
wel binnon
eon kring van bostuursorganen in hot kador van eon gezamonlijke verantwoordolijkheid voor
eon bestuurlijke
aangelegonheid;
f. porsoonlijke beleidsopvatting: eon opvatting, voorstol, aanbevoling cf conclusie van eon at
moor personen over
eon bestuurlijko aangolegenheid en do daartoo door hon aangevoerde argumonton;
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Artikel 3
1. Eon ieder kan eon vorzoek om informatie neorgolegd in documenton over een bostuurlijko aangolegenheid
richten tot een bestuursorgaan of eon onder verantwoordelqkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling,
dienst of hedrijf.
2- De verzoeker vermeldt bij zijn vorzoek do bestuurlijke aangelegonheid of het daarop betrekking hebbend do
cument, waarover hij informatie wenst to ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn vorzoek goon belang to stellen.
4. Indien een vorzoek te algomoen geformuloerd is, verzoekt het bestuursorgaan do verzoeker 70 spoodig moge
liJk om zijn veizoek te preciseren en is het hem daarbij bohulpzaam.
5. Eon verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van hot bepaalde in do artikelen 10 en 11.
Artikel 10
1. Hot vorstrekkon van informatie ingovolgo doze wet blijft achterwoge voor zovor dit:
a. do oenheid van do Kroon in gevaarzou kunnon brengen;
b. do veiligheid van do Staat zou kunnen schadon;
c. bedrijfs- en fabricagogegovens botreft, die door natuurlijke personen of rechtsporsonon vertrouwolijk aan do
overheid zijn moogodoeld;
d. porsoonsgegovons botreft als bodoold in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van do Wet boschorming persoonsgo
gevens, tonzij do vorstrokking konnolijk goon inbrouk op do porsoonlijke lovonssfeer maakt.
2. Hot vorstrekken van inforrnatie ingevolge doze wet blijft ovoneens achtorwoge voor zovor hot bolang daarvan
niot opwoegt tegon do volgendo belangon:
a. do betrekkingen van Noderland met andore staten on met intomationalo organisatios;
b. do oconomischo of flnanciëlo belangen van do Staat, do andere publiekrechtelijke lichamon of do in artikel
is,
onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
c. do opsporing on vervolging van strafbaro feiton;
d. inspectio, controlo on toozicht door bostuursorganon;
o. do oorbiediging van do porsoonlijke Iovonssfoer;
f. hot belang, dat do goadrossoordo orbij hooft als eersto konnis to kunnon nomon van do informatie;
g. het voorkomen van onevenrodigo bevoordoling of bonadeling van hi] do aangelogonhoid betrokken natuurlijko
porsonen of rechtsporsonon dan wel van dordon.
3. Hot twoodo lid, aanhof en ondor o, is niot van toopassing voorzover do betrokkon porsoon hooft ingostemd
met open baarmaking.
4. Hot eersto lid, aanhef en ondor c on d, hot tweode lid, aenhef on onder o, on hot zovendo lid, aanhof on onder
a, zijn niet van toepassing voorzovor hot milieu-informatie botroft die hetrokking heoft op omissios in hot milieu.
Voorts blijft in afwijking van hot eorsto lid, aanhef on onder c, hot verstrokkon van milieu-informatio uitsluitond
aohtorwege voorzover hot belang van oponbaarmaking niot opweegt tegon hot daar genoemdo belang.
5. Hot twoode lid, aanhef on onder b, is van toopassing op hot verstrokkon van miliou-informatio voor zovor dozo
handelingon botroft met eon vertrouwolijk karakter.
6. Hot tweodo lid, aanhef on ondor g, is niot van toopassing op hot verstrokkon van miliou-informatio.
7. Hot vorstrokken van miliou-informatie ingovolgo doze wet blijft evenoons achterwogo voorzover hot bolang
daarvan niet opweegt togen do volgondo belangen:
a. do boschorming van hot milieu waarop doze informatio betrekking heoft;
b. do boveiliging van bedrijvon on hot voorkomon van sabotago.
8. Voorzover het viordo lid, eersto volzin, niet van toopessing is, wordt bij hot toopassen van hot oorste, twoodo
en zovonde lid op miliou-informatio in aanmorking gonomon of dozo informatio betrekking hooft op omissios in
hot milieu.
Artikol 11
1. In goval van oen verzoek om informatio uit documenton, opgostold ten behoove van intern beraad, wordt goen
inforrnatio vorstrekt over daarin opgenomen porsoonlijke boleidsopvattingon.
2. Over persoonlijko boleidsopvattingen kan met hot oog op eon goodo on democratische bestuursvoering infor
matio worden vorstrekt in niet tot porsonen herloidbare vorm. Indien degono die doze opvattingon hooft gouit of
zich erachtor hoeft gesteld, daarmee heeft ingostomd, kan do informatie in tot porsonen herleidbare vorm wor
don verstrekt.
3. Met betrekking tot adviozon van eon ambtelijko of gomengd samengesteldo advioscommissio kan hot ver
strekkon van informatie over do daarin opgonomen persoonlke boloidsopvattingon plaatsvinden, indien hot
voomemon daartoe door hot bestuursorgaan dat hot rechtstreeks aangaat aan de loden van do adviescommissie
voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van hot eorste lid wordt bij miliou-informatie hot belang van do beschorming van do persoonlike
beleidsopvattingen afgewogen tegon hot belang van openbaarmaking. lnforrnatio over persoonlijko boleidsopvat
tingen kan worden verstrekt in niet tot personon horleidbaro vorm. Hot tweede lid, tweede volzin, is van overeen
komstige toopassing.
lnhoudelijke beeordeling
Hot Wob-verzoek van bezwaarde ziet op do volgende documenton:
•
•

Notitie overlog Brede Adviosgroop Landelijk Gebied d.d. 13 oktober 2011
Bosprekingsverslag vorgadering BALG d.d. 13 olctober 2011
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7. Advies
De commissie adviseert gedeputeerde staten:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

de bezwaren ontvankelijk to verkiaren;
do bezwaren gegrond te vorklaren voor wat betroft hot openbaar maken van (delen van) do nota aan CS
van 25 oktober 2011 en voor wat betreft do hoogte van de declaraties van AKD, in die zin dat de
provincie Zeeland aan do hand van de nota van 25 oktober 2011 de hoogte van haar bijdrage openbaar
maakt;
de bezwaren voor het overige ongegrond te verkiaren;
hot bestreden besluit gedeeltelijk te herroepen met betrekking tot hot afwijzen van openbaarmaking van
de nota aan CS van 25 oktober 2011 en met betrekking tot het gedeelte van het besluit dat
openbaarrnaking van de hoogte van de declaraties van AKD afwijst;
hot primaire besluit veer hot overige in stand to Iaten;
de gevraagde vergoeding voor de kosten van rechtsbijstand ox. artikel 7:15 Awb toe te wijzen, voorwat
betroft de kosten met betrekking tot eon door eer, derde beroepsmatig verteende rechtsbijstand waarbij
hot gewicht van de zaak is gewaardeerd op 1, ad. € 437,-.

Middelburg, 4 december2012.

-

2012.08003

12077331
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L.

Scr L
Casen ummer: 2012.08003

Documentnummer: 12077330

Versla& van de openbare hoorzittin van de comrnissie bezwaarschriften van de provincie Zeeland
ciehouden op 4 december 2012 om 15:30 uur in het provinciehuis te Middelburci.
Samenstelling commissie:
De heer mr. J.H.F. Zigenhorn
Mevrouw mr. M.L. Bosman
Mw. mr. M.P. van der Wijst
Mw. N.M. de Brune

,voorzitter
,Iicl
,secretaris
,notuliste

Aan de orde is het bezwaarschrift van Stibbe N.y. Advocaten en notarissen te Amsterdam tegen
het
besluit van gedeputeerde staten van 12 juli 2012 inzake het verzoek om informatie op basis van
de
Wet openbaarheid van bestuur van de Vereniging Gelijkberechtiging Groncibezitters te Hoender)oo
van
11 apri’ 2012.
Verschenen parten:
Zie presentielijst; gehecht aari het versiag.
De voorzitter opent de hoorzitting en legt uit dat de heer De Kok niet ter zitting aanwezig is maar dat
hlj
wel bij het beraad over het advies betrokken zal worden. H vraagt aan de vertegenwoordigster
van
gedeputeerde staten, mevrouw Diwan, of ze nog jets toe te voegen heeft aan hetgeen a op papier is

gezet.
Mevrouw Diwan geeft aan dat ze niets heeft toe te voegen.
De voorzftter meldt dat de nota van 25 oktober 2011 aan gedeputeerde staten inzake Regeling
grondaankopen EHS, die voor de zitting door mevrouw Diwan aan de comniissie is uitgereikt, aan
bezwaarmaker zal moeten worden toegestuurd.
Mevrouw Diwan bevestigt dat het stuk na de zittirig aan bezwaarmaker zal worden toegezonden.
Mevrouw Bosman vraagt zich af of de versiagen van het Vakberaad Grond wel bestemd zijn voor
intern beraad, aangezien uit de versiagen blijkt dat vertegenwoordigers van Natuurmonumenten en de
Provinciale Landschappen structuree? aanwezig zijn geweest.
Mevrouw Diwan Iegt uit dat bedoelde vertegenwoordigers niet structure& aanwezig zijn b dit beraad.
Het beraad is een overleg tussen ambtenaren, welke geen vorm van bestuurlijke besluitvorming
inhoudt. In die zin is het een intern beraad en het feit dat zo flu en dan andere personen sanwezig zijn,
maakt niet dat het overleg een ander karakter krijgt.
Mevrouw Bosman vraagt wanneer externe partijen worden uitgenodigd en wie dat bepaalt.

Mevrouw Diwan geeft aan dat het Vakberaad Grond, naar haar eigen waarneming, .een overleg is
waarbij meestal een aantal grond-juristen aanwezig zijn ter bespreking van een bepaalde
problematiek. Aan de hand van de agenda worden mensen voor dit overleg uitgenodigd. Zij geeft aan
dat zij zeif overigens geen grond-jurist is. Mevrnuw Diwan bestempelt het overleg als een soort
denktank.
De Voorzitter maakt hieruit op dat de externe organisaties niet structureel aanwezig, maar op afroep
beschikbaar zijn.
Mevrouw Diwan bevestigt dit en geeft aan dat AKD dit nader heeft ondergezocht en de uitkomst
hiervan heeft verwoord in het formele staridpunt zoals dat is opgenomen in het verweerschrift.
AfhankeUjk van de agenda sluit een medewerker van de provincie Zeeland al dan niet bij dit overteg
aan.
Mevrouw Bosman vraagt mevrouw Diwan de relatie met het IPO toe te Iichten. Uit het verweersch rift
blijkt namelijk dat door het IPO opdracht is verstrekt aan AKD en dat de provincie hiervoor budget
beschikbaar heeft gesteld. Ze vraagt zich af of de provincie bemoeienis heeft gehad met de
opdrachtverstrekking aan AKD.
Mevrouw Diwan geeft aan dat de provincie Zeeland ermee heeft ingestemd om een deel van de kosten
voor haar rekening te nemen, omdat het ook haar belang betreft. Overigens heeft de provincie nog
geen declaratie ontvangen.
Mevrouw Bosman geeft aan dat duidelijk is dat er budget beschikbaar is gesteld, maar vraagt zich af of
er nog bemoelenis is geweest met de financiële afwikkeling.

1

Dit versiag is een korte en zakelijke weergave van het verhandelde ter zitting.
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Mevouw Bosman merkt op dat uit do aanvullende gronden van bezwaar blijkt dat een andere
provincie wel de hoogte van de eigen bijdrage openbaar heeft gemaakt. Ze heeft niet in de stukken
kunnen vinden waarom de provincie Zeeland daarvoor niet heeft gekozen.
Mevrouw Diwan geeft aan dat ditjuist is, maar dat de provicie er op zich goon bezwaar tegen heeft dit
aisnog openbaar to maken. Zij geeft aan de nota van GS van 25 oktober 2011 hierop aan to zuflen
passen en deze aangepaste versie na do zitting aan de commissie en bezwaarde te zullen doen
toekomen.
Mevrouw Bosman vraagt zich af hoe de coherentie wordt gewaarborgd van de besluiten die worden
genomen naar aanleiding van de behandelingen bi) do 12 provincies.
Mevrouw Diwan antwoordt dat do provincie Zeeland zich rneer op de achtergrond bevindt. Do
provincie Zeeand beschikt ook niet over stukken betreffende do communicatie tussen de provincie
Zeeland en do TBDs aangezien er niet alterlei overleggen plaatsvinden met de TBOs. Er wordt wel
kritisch naar do beoordeling en de uitspraak gekeken, omdat eon aantal zaken nog niet duidelijk zijn.
Zij geeft tenslotte aan dat er versehillende adviezen zullen wordon gogeven en dat het gedeputeerde
staten vrij staat bij haar beslissing andere omstandigheden mee te wegen. De kwestie speelt hier
echter minder. Do provincie heeft ken nis genomen van de uitspraak en als or risico’s aan verbonden
zijn, dan zullen ze dear als provincio moo cm mooten gaan.
Do voorzittor sluit de hoorzitting.
Middelburg, 04/1212012.

‘0.
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Presentielijst commissie bezwaar- en beroepschriften
2012.08003-12027060

openbare behandeling als bedoeld in artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht van
het bezwaar
schrift van:

Stibbe N.y. Advocaten en notarissen
d.d. 4 december 2012 orn 15:30 uur

PRESENTIEL1JST
Aanweziq Afwe

Naam
(Bezwaarmaker)
Stibbe N.y. Advocaten en notarissen
heer A.W. Bos

X

-

(Direct-belanqhebbende)
X

-VGG

Namens GEDEPUTEERDE STATEN:
X

-

Mevrouw mr. D.J. Diwan
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VERWEERSCHRXFT TEN BEHOEV
E VAN DE BEZWARENCOMMISSI
E ZEELAND
De bestreden beslissing
a. Het bezwaarschrift: 6 augustus
2012 pro forma bezwaar, 3 septem
ber 2012 aanvullend
bezwaarschrift, ingediend door
mr. A,W. Bos namens de Vereniging
Geli
jkberechtiging
Grondbezitters rde VGG”).
b. Het bestreden besluit: Besluit
van het College van Gedeputeerde
Staten van Zeeand d.d.
12 juli 2012, met kenmerk 1201
7376.
c. De gronds)ag van het besluit:
De bestreden beslissing is gebase
erd op de volgende
wettelijke bepalingen:
Artlkei 3

1. Een lacier kan een ver2oek om
inforniatie neergelegd Th documen
ten over een bestuurlijke aargeiege
rheici
rlthten tot een bestuursorgaan of
een onder verantwoordelijkheid van
een bestuursorqaan werkzarne
instellln9, dienst of bedrljf.
2. De verzoeker verme?dt blj zijn
verzoek de bestuurlijke aangelege
nheid of het daarop betrekking hebbend
document, waarover hlj inforn,atl
e wenst te ontvangen.
3. De verzoeker behoel’t blj zFn verz
oek geen belang te stellen,
4. Indien een verzoek te aigemeen
geformuteerd Is, verzoekt hat bestuurso
rgaan de verzoeker zo spoedig
mogeiijk om zijn verzoek te preclsere
n en is het hem daarblj beiiu)pzaam.
5. Een verzoek om informatie word
t ngewilligd met Inachtneming van het
bepaside m de artikelen 10 en 11.
Artlkel 10
1. Het verstrekken van Informatle Irigevo
lge deze wet blijft achterwege voor zove
r dlt:
a. de eanheld van de Kroon in gevear
zou kunnen brengen;
b. de veillgheld van cie Stast zou kunnen
schaden;
C. bedrljfs- en fabricagegegevens
betreft, die door natuurlIke personen of rech
tspersonen vertrouweiijk aan
cia overheid zIjn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft ais bedo
eld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de
Wet beschermlng
persoonsgegevens, tenzlj cia verst
rekklng kennelljk geen inbreuk op de perso
oniijke ievenssfeer maakt.
2. Hat verstrekken van lnIorrnatle Ingevo
lge deze wet bUjit eveneens achterweg
e voor zover hat beiang
cisarvan niet opweegt tegen de volgende
beiangen:
a. de betrekklnqen van Nederiand met ande
re staten en met internationaie organisat
ies;
b. de economische of flnanci&e belan
gen van de Staat, de andere pubiiekrechtei
llke lichamen of de in artlkei
Ia, onder C en d, bedoelde bestuursorgan
en;
c. de opsporlng en vervolging van strat
bare fatten;
d. inspectie, controle en toezicht door
bestuursorganen;
e. de eerbiediglng van de persooniij
ke Ievenssfeer;
f. het beiang, dat de geadresseerde
erblj heeft ais earste kennis te kunnen nem
en van cia Informatle;
g. hat voorkomen van onevenredige
bevoordeling of benadeiing van bij de aang
eiegenheld betrokken
natuurlijke personen of rechtsper
sonen clan wel van derden.
3. HeL tweede lid, aarihef en onde
r e, is niet van toepassing voorzover de
betrokken pes-soon heeft ingestemd
met openbaarmaklng
4. Het earste lid, aanhef en onde
r C en d, het tweede lid, aanflef en onde
r e, en het zevende lid, aanhef en
onder a, zlJn niet van toepassing voor
zover het miiieu-Inforniatle betreft die betre
kklng heeft op emissies in
het mIlieu. Voorts bIlJft in afwijking
van het eerste lid, aanhef en onder c, het
verstrekken van milieu
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informatie vitsiultend achterwege
voorzover het belang van openbaarrnaking
niet opweagt tegen bet claar
genoemde belang.
5. Net tweede lid, aanhef en onder
b, is van toepassing op hat ver-strekken
van milleu-lnformatle voor zover
deze handelingen betreft met can
vertrouweiijk karakter.
6. Net tweede lid, aanhef en onder
g, Is niet van toepassing op het verstre
kken van mllleu-informatie.
7. Net verstrekken van milieu-lnforrnatle
Ingevolge deze wet biiJft eveneens achterw
ege voorzover bet
belang daarvan niet opweegt tegen
de voigende telangen;
a. de beschermlng van bet milieu waarop
daze informatie betrekking heeft;
b. de bavelllging van bedrijven en bet
voorkomen van sabotage.
8. Voorzover hat vierde lid, eerste volzln
, niet van toepassing is, wordt blj bet toepas
sen van hat eerste,
tweede en zevende lid op milieu-lnform
atie in aanmerklng ganomen of deze
inforniatie betreicking heeft op
emissles In hat milieu.
Artikel 11

1. In geval van can verzoek om inform
atie tilt documenten, opgesteld ten behoev
e van Intern beraad, wordt
geen intormatie verstrekt over daarln opgeno
men persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattlngen
kan met hat oog op can goede en democratlsch
e bestuursvoerlng
informatle wordan verstrekt In niet tot person
en herleidbare von. Indlen degene die
daze opvattIngen heeft
geult of zich erachter heeft gasteld, daarme
e heeft lngestemd, kan de Informatle in tot
personan herieidbare
vorm worden verstrekt.
3. Met betrekklng tot adviezen van can
ambtelljke of gernengd samengestelde adviescommi
ssie kan bet
verstrekken van informatie over de daanin
opgenomen persooniijke beieldsopvattingen
plaatsvinden, Indian
bet voornemen daartoe door hat bestuursorgaa
n dat hat rechtstreeks aangaat aan de eden
van de
advlescornrnlssie voor de aanvang van hun
werkzaamheden kenbaar Is gemaakt.
4. In afwljking van hat aersta lid wordt bIj miiIau
-Informatla hat belang van de baschermlng van
de
persoonlijke beieldsopvattingen afgewogen tegen
hat belang van openbaarmaklng. Informatie over
persooniijke beIeldsopvattingen kan worden
verstrekt in niet tot personen herleldbara vorm.
Net tweade lid,
tweede voizln, is van overeenkomstlge toepas
slng.

De ontvankelijkheid van het bezwaar
Termijn; Bezwaar is gemaakt bij brief van
6 augustus 2012, derhalve binnen zes weken
(artikel 6:7 Awb). Bij brief van 9 augustus
2012 heeft het College van Gedeputeerde State
n
van Zeeland (“het College”) de ontvangst van
het pro forma bezwaarschrift bevestigd en
een termijn gegeven om de gronden van
hat bezwaar in te dienen tot en met 7 septe
mber
2012. Deze gronden zijn tijdig ingedien
d (aanvullend bezwaarschrift 3 september 2012
).
Aan tie vereisten van artikel 6:5 Awb is
voldaan. Mr. A.W. Sos is als advocaat van de VGG
bevoegd om bezwaar te maken. Aangezien
het besluit zich richt tot de VGG is er sprake
van
een rechtstreeks, bijzonder belang en is
derhalve voldaan aan hat belanghebbendenve
reiste
van artikel 1:2 Awb. Sezwaar is gemaakt
tegen een appellabel besluit. Sovendien heef
t de
VGG voldoende procesbelang bij een op
het bezwaar te nemen beslissing.
Hat bezwaar is ontvankelijk.
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Overwegingen waaro
p de beslissrng be
rust

(1) het betreft document
en die zijn opgesteld
ten behoeve van intern ber
persoonhijke beleidsop
aad die
vattingen bevatten als
bedoeld in artikel 11 Wo
(2) de documenten bev
b;
atten persoonsgegevens
die gelet op de eerbiedig
persoonhijke levenssfeer
ing van de
van de betrokkenen nie
t openbaar gemaakt wa
(3) het belang van openba
rde
n;
armaking van de gevraa
gde informatie met bet
dee! van de informatie we
rek
king tot een
egt niet op tegen het
belang van het voorkome
onevenredige bevoordel
n van
ing of benadeling van bij
de aangelegenheid betrok
personen of rechtsperson
ken natuurlijke
en dan we! van derden
als
bedoeld in artikel 10 twe
en onder g Wob;
ede lid, aanhef
(4) het belang van ope
nbaarmaking van tie gev
raagde informatie met bet
dee! van die informatie
rekking tot een
weegt niet op tegen de
economische of financiële
provincies als bedoeld in
bet
angen van de
artikel 10 tweede lid, aan
hef en onder b Wob.
De bezwaren
1.
2.

Kort samengevat voert de
VGG in haar bezwaarschn
ift de volgende gronden
aan:
in de eerste plaats voert
de VG3 aan dat het Colleg
e ten onrechte heeft geweig
documenten openbaar te
erd
maken met als motivening
dat het daarover niet beschi
De VGG betwist kort sam
kt.
engevat dat voornoemde
documenten met bij de
provincie berusten. Voor-ts
stelt de VGG dat voor zov
er de documenten bij het
berusten de provincie geh
IPO
ouden is ook documenten
die
bij het IPO berusten te
verstrekken. Door de VGG
wordt bovendien gesteld dat
de provincie het verzoek
informatie te beperkt hee
om
ft opgevat door volgen
s de VGG niet tevens aBe
documentatie in het ond
erhaviqe dossier te verstre
kken, waarbij VGG onder het
onderhavige dossier ver
staat het gelijkberechtiging
sdoss!er. Ten aanzien van
documenten omtrerit de
de
hoogte van de declaraties
van AKD stelt de VGG tevens
deze documenten 00k a!
dat
berusten deze niet bij de
provincie maar bij het 1PO
de provincies behoren te
bij
berusten. Ten slotte doet
de VGG een beroep op artike
EVRM.
! 10
—

—

—

—

—

-

—

—

3.

In de tweede plaats voe
rt de VGG aan dat het Co
llege ten onrechte heeft gew
om een dee) van de docum
eigerd
enten waarover de provin
cie wet beschikt, (volledig)
openbaar te maken. Ten aan
zien van tie (gedeeltelijk)
niet openbaar gemaakte
documenten betwist tie VG
G het interne karakter hie
rvan, aismede dat er sprake
zijn van persoonlijke bel
zou
eidsopvattingen. Voor zov
er er we) sprake is van
documenten opgesteld ten
behoeve van intern beraad
met daarin persoonlijke
beteidsopvattingen zouden
deze documenten volgen
s
de
VGG geanonimiseerd
openbaar gemaakt dienen
te worden. 1-let College hee
ft de namen van opstellers
vanfbetrokkenen bij de
documenten onleesbaar gem
aakt. Kort samengevat ste
VGG dat tie be)angenafw
lt tie
eging die het College in
dit
kad
er heeft gemaakt
onvoldoende is gemotivee
rd, en dat het belang van
openbaarmaking van tie
persoonsgegevens zwaar
der dient te wegen dan
het belang van eerbiediging
persoonlijke levenssfeer.
van tie
Ook ten aanzien van de
clocumenten die (gedeeltel
openbaar zijn gemaakt me
ijk
) niet
t een beroep op oneven
redige benadeling betwist
de VGG
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dat er van een dergelijk
e motivering sprake zou
zijn. De VGG voert tev
onvoldoende is gemoti
ens aan dat
veerd waarom de weige
ringsgrond van artikel 10,
onder g terecht is ingero
tweede lid
epen. Als laatste betwis
t de VGG dat het in de
niet gaat om informatie
doc
umenten
d)e bij openbaarmaking
de flnanciële positie van
zou kunnen schaden.
de
provincie
Hierbij wijst de VGG er
bovendien op dat de pro
aannemehjk zou hebben
vin
cie
dit
niet
gemaakt.
Reactie op bezware
n
4.

Door de provincie zal
in dit verweerschnft ter
overzichtehjkheid zoveel
aans)uiting worden gez
mogelijk
ocht bij de volgorde die
in bet bezwaarschrift is
gehanteerd.
5.
Het Wob-verzoek van
de VGG ziet op de volgen
de documenten:
• Gemandateerd beslui
t d.d. 3 november 201
1
• Brief hoofd Afdelirig
Gebiedsontwikkeling d.d
. 3 november 2011
• Procesbeshilt d.d.
3 november 2011
• Nota aan GS d.d. 25
oktober 2011
• Notitie overleg Brede
Adviesgroep Landelijk Ge
bied d.d. 13 oktober 201
• Besprekingsverslag
1
vergadering BALG d.d.
13
oktober 2011
• Notitie overleg Brede
Adviesgroep Landelijk
Gebied cl.d. 9 november
• Agenda vergadering
2011
BALG d.d. 9 november 201
1
Besprekingsverslag vergad
ering BALG d.d. 9 novem
ber 2011
• Agenda Vakberaad Gr
ond IPO d.d. 15 septem
ber
201
1
• (Concept) Versiag Va
kberaad Grond d.d. 15
sep
tem
ber
2011
• Agenda Vakberaad
Grond IPO d.d. 27 oktobe
r
201
1
• Agenda Vakberaad Gro
nd IPO d.d. 5 april 201
2
• Memo AKD aan IPO
d.d. 26 september 2011
•
Memo AKD aan IPO d.d.
6 oktober 2011
• Memo AKD aan IPO en
de 12 Provincies d.d. 16
maart 2012
• Concept Procesbeslui
t
• E-mailbericht AKD aan
IPO d.d. 10 oktober 2011
• E-maitbencht AKD aan
IPO d.d. 11 oktober 2011
• E-mailbericht JPO aan
AKD d.d. 10 oktober 201
1
• E-maitbericht IPO
aan AKD d.d. 4 oktober 201
1
• Verzoekschrift TBO’s
tot nietigverklaring van
het besluit van de Europ
met kenmerk C (2011)
ese Commissie
4945 def.
• Verzoekschrift provin
cies tot nietigverklarin
g van het besluit van de
Commissie met kenme
Europese
rk C (2011) 4945 def.
• Een aantal e-mails zoa
ls hierna nader gespecific
eerd
6.

De bezwaargronden die de
VGG aanvoert vallen uit
een in twee onderdelen.
eerste plaats licht de VG
In de
G toe waarom volgens haa
r
bet College ten onrechte
geweigerd documenten
heeft
openbaar te maken met
als motivering dat de pro
daarover niet beschikt.
vincie
Th de tweede plaats wo
rdt door de VGG uiteengez
naar haar mening bet Co
et waarom
llege ten onrechte heeft
geweigerd om een deel van
de
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documenten waarover de
provincie wel beschikt, (volled
ig) openbaar te maken. Het
College zat hierna achtere
envolgens deze twee onderd
elen bespreken.
Openbaarmak,ng van doc
umenten waarover de pro
vincie niet beschikt
7.
Het College van GS heeft aan
de weigering tot openbaarm
akrng het volgende ten
grondsiag gelegd:
“Wij beschikken niet over
documenten betreffende de
communicatie
(correspondentie, gespreksv
erslagen etc.) tussen de provin
cie Zeeland en de T8O s
omtrent de door u bedoeld
e bemepsprocedure. Wij bes
chik
ken
evenmin over
documenten betreffende dec
laraties van dan wel betalingen
aan
AKD. Aangezien wi)
niet over deze documenten
beschikken, kurinen deze doo
r ons niet openbaar warden
gemaakt.”
8.

De VGG betwist dat de doc
umenten betreffende de com
municatie tussen de
provincie en de TBO’s, en
de documenten betreffende
dec
laraties van dan wel
betalngen aan AKD, niet
bij de provincie berusten. Per
categorie documentatie
wordt door de VGG vervol
gens uiteengezet waarom de
provincie volgens de VGG
over voornoemde docurnente
wel
n zou beschikken of zou mo
eten beschikken. Daarnaast
betwist de VGG dat Gedeputeer
de Staten niet gehouden zijn
om deze documenten te
verstrekken, voor zover dez
e bij het LPO berusten.
De documentatie over de rela
tie van de provincie met de
TBO’s

9.

Zoals verwoord in het bestred
en besluit beschikt de provincie
niet over documenten
betreffende de communicatie
(corresponclentie, gespreksversl
age
n etc.) tussen de
provincie Zeeland en de TBO’s
omtrent de door de VGG bedoeld
e
beroepsprocedure.
Aangezien de provincie niet
over deze documenten beschik
t, kunnen deze door haar
niet openbaar worden gemaak
t.

10.

Ten aanzien van de docum
entatie over de relatie van de
provincie met de TBO’s stel
de VGG dat de provincie het
t
verzoek om openbaarmakin
g te beperkt opgevat door
ult te gaan van documenta
tie die ziet op de beroepspro
cedure bij het (-lof van
Justte, en niet tevens op doc
umentatie die ziet op het ond
erhavipe dossier.

11.

Ingevolge het bepaalde in arti
kel 3, tweede lid, van de Wo
b dient de verzoeker bij
zijn verzoek de bestuurlijke
aangelegenheid of bet daarop
betrekking hebbend
document, waarover hij info
rmatie wenst te ontvangen
te vermelden.

12.

Zoals reeds aangegeven in
de bestreden beslissing hebben
Gedeputeerde Staten bet
verzoek van de VGG, gez
ien het onderwerp van de brie
f
van
de VGG d.d. 11 april
2012 “Seroepsprocedure
van uw provincie bi) bet Hof
van Justitie (inclusief
verzoek om informatie op bas
is van de Wet openbaarheid
van bestuur)” en de
inhoud daarvan, aldus opg
evat dat dit uitsluitend ziet
op de beroepsprocedure bij
Hof van Justitie.
het
—

—
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Bij de beoordeling of een
bestuursorgaan een verzoek
voldoende ruim heeft opg
kijkt de rechter daarbij zow
evat
el naar de letterlijke tekst
als naar de strekking van
verzoek.’ Het College is van
bet
oordeel dat bet mede gel
et op bet onderwerp en de
inhoud van vooi-noemde brie
f d.d. 11 april 2012 het ver
zoek van de VGG heeft
niogen opvatten zoals het
dat heeft gedaan.
—

—

14.

Zoals hiervoor reeds toeg
elicht had bet door een
rechtsgeleerd raadsman
opgestelde verzoek van
VGG als onderwerp “Beroepsp
rocedure van uw provinde
bij het Hof van Justitie (inclusi
ef verzoek om rnformatie
op
basis van de Wet
openbaarheid van bestuur)”.
Op pagiria 1 en 2 van de brie
f wordt de aanleiding van
bet verzoek vervolgens toeg
elicht. Deze aanleiding hou
dt verband met bet felt dat
door de verschillende provin
er
cies beroep is ingesteld bij
bet Hot van 3ustitie van de
Europese Unie tegen de bes
chikking van de Europese
Commissie van 13 juli 2011
(nr. C(2011) 4945 def.).
Vervolgens wordt bet verzoe
k cm informatie gespecificeerd
Bij de specmcatie van het
.
verzoek wordt veelvuldig ver
wezen naar de ‘voornoemde
beroepsprocedure’ (specificati
e onder nummers 1,2 en
4). ij bet laatste punt (6)
van de omsct-irijving van het
verzoek wordt ten slotte ver
zocht cm ‘aBe overige
documenten die betrekking
hebben op de beroepsproce
dur
e bj het Hof van lustitie’.
Het College heeft, gelet op
de hiervoor zakelijk weergegev
en tekst en strekking van
de brief van Stibbe van 11 apr
il 2011, bet verzoek aldus mo
gen uitleggen dat dit
uitsluitend betrekking had
op documenten (zoals nader
gespecificeerd onder de in
het verzoek genoemde pun
ten I tot en met 6) die betrekk
ing hadden op kort
samengevat de beroepspro
cedure bij het Hof van Justitie
.
De VGG voert in bezwaar aan
dat de algemene verwijzing in
de door VGG in haar
verzoek gegeven opsomming
van gewenste documenten naa
r
‘bet onderhavige
dossier’ voor bet College aan)eid
ing had moeten vormen am
het
verzoek mede aldus
te begrijpen dat dit tevens betr
ekking had op het ‘gelijkberech
tigingsdossier’. Gelet
op hetgeen hiervoor is opgeme
rkt over de duidelijke tekst en
strekking van bet
verzoek en gelet op bet felt
dat cle verwijzing naar ‘bet ond
erhavige dossier’ in bet
verzoek niet is toegelicht, hee
ft het College bet verzoek mo
gen opvatten zoats het
dat heeft opgevat.
—

—

—

—

15.

16.

17.

2

Overigens zij hierover nog
opgernerkt dat de verplichting
em op grond van de Web
informatie te verstrekken zich
beperkt tot informatie die op
bet moment van
indiening van bet verzoek
bestaat, Het verzoek van de
2
VG
G
heeft dan ook in ieder
geval geen betrekking op
documenten die zijn vervaardig
d
na
de datum van bet
verzoek (zijnde 11 april 2O
12).
Voor zover de VGG kari wor
den gevolgd in haar stelling
dat haar verzoek door het
College te beperkt heeft opg
evat, heeft te gelden dat de
provincie ook over deze
documenten niet beschikt.

Zie Daalder 2011,
p. 396 en biJvoerbeed AbRv 24 sep
tember 2008, UN 8F2158.
DaaIder 2011, p. 397.
VgI. bijvoorbee(d AbivS 21
augustus 2002, AB 2003, 42
en AbRvS 14 december 2005
, UN AU7938.
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19.
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De VGG betwist dat tie provin
cie niet beschikt over documenta
te over de relatie van
de provincie met de 150’s met
betrekking tot de beroepsproced
ure bij bet Gerecht
van tie EU. Er zou sprake zijn
van intensieve samenwerking/con
tact/overleg tussen
de TBO’s en de provincies, hetg
een de VGG onderbouwt onder
verwijzing naar ean
aantal (deels openbaar gemaak
te) documenten.
VGG leidt uit de door haar gen
oemde documenten bet vermoede
n af dat er sprake
zou zijn van een intensief con
tact tussen de 150’s en de provin
cies
. Volgens de VGG
zou bet daarom naar het Coll
ege begrijpt aannemelijk zijn dat
de
provincie
Zeeland zou beschikken over
documentatie over de relatie van
de proviricie Zeeland
en de TBO’s met betrekking
tot de beroepsprocedure bij bet Ger
echt van de EU.
—

—

20.

21.

22.

23.

VGG verwijst ten eerste naar een
versiag van bet Vakberaad Grond
van 15
september 2011 en concludeert
op basis daarvari dat er bij deze ove
rleggen
vertegenwoordigers van de Lan
dschappen aanwezig waren. Het is
juis
t dat
vertegenwoordigers van de Lan
dschappen in bepaalde gevallen
aan
wez
ig waren bij
bet Vakberaad Grand. Voor zov
er bet College documenten met
betr
ekk
ing
tot het
Vakberaad Grond, waarbij de
beroepsprocedure aan de orde is
geweest, onder zich
heeft, zijn deze documenten ech
ter irihoudelijk beoordeeld.
VGG wi)st erop dat het beroepsch
rift dat namens de TBO’s bij bet Ger
echt is
ingediend in de conceptversie en
in de definitieve versie aan de pro
vincies is
toegezonden. Dit is juist. Met toes
temming van tie TBO’s en tie Provincie
s tiebben de
TBO’s en tie Provincies over en
weer kennis genomen van tie (de
finitieve concepten
van) tie beroepschriften. De daa
rop betrekking hebbende stukken
zijn eveneens
beoordeeld en deels openbaar gem
aakt.
VGG wijst er tot slot nag op dat er
in Zuid-Holland strategisch overleg
zou zijn
gevoerd met de TBO’s en dat bet
College van Gedeputeerde Staten van
Overijssel
een afschrift van een brief over de
aankoopsubsidieregeling zou heb
ben toegezonden
aan de TBO’s. Het gaat hierbij ten
eerste om documenten die zich (uit
sluitend) bij de
colleges van Gedeputeerde Sta
ten van Zuid-Holland respectieve
lijk Overijssel
bevinden. Het gaat bovendien om
documenten die geen betrekking heb
ben op de
beroepsprocedure.
Anders dan door VGG wordt ges
teld is er geen sprake van docum
enten betreffende
de communicatie tussen de provin
cie en de TBO’s omtrent tie beroep
sprocedure, die
bet College onder zich heeft. De
documenten die het College met
betrekkirig tot de
beroepsprocedure onder zich hee
ft (waaronder begrepen tie door
VGG op pagina 12
van haar bezwaarschrift onder
1 en 2 genoemde documenten) zijn
door het College
in het kader van het verzoek
beoordeeld. Over meer of andere doc
um
enten met
betrekking tot de beroepsproced
ure beschikt bet College niet. In dat
ver
band merkt
bet College op dat de TSO’s en
tie provincies zelfstandig beroep
heb
ben
ingesteld.
Het gaat hierbij om gescheiden
trajecten. Het is daarom oak logisch
dat
er onder het
College geen documenten ber
usten met betrekking tot de relatie
tuss
en
tie T50’s en
de provincie Zeeland over deze
beroepsprocedures. Voor zover (ve
rtegenwoordigers
van) de TBO’s aanwezig zijn gew
eest bij overleggen waar 00k amb
tenaren van de
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provincie Zeeland aanwezig
zijn geweest (en waarbij de beroep
sprocedure aan de
orde is gesteld), zijn de daarop
betrekking hebbende documenten
door het College
beoordeeld.
DejhooQte van de) declaraties van
AKD
24.

in het bestreden besluit hee
ft bet College eveneens aangegeve
n niet te beschikken
over documenten betreffende
declaraties van dan wel betaling
en
aan AKD.
Aangezien de deze documente
n niet onder bet College berusten,
kunnen ook deze
niet openbaar worden gemaak
t.

25.

Ten aanzien van de hoogte van
de declaraties van AKD merkt de
VGG op dat het
Jastig te geloven is dat de pro
vincie niet beschikt over documente
n
hieromtrent.
Hierbij wijst de VGG op stukken
waaruit zou blijken dat de provincies
opdrachtgever
zijn van AKD en ook gezamenlij
k de declaratie zullen betalen. Om
die
reden mag
volgens de VGG verwacht wor
den dat de provincies ook over
de
betr
efte
nde
declaratie(s) beschikken.

26.

Voor deze documenten heeft te
gelden dat deze niet onder het Coll
ege berusten,
maar onder bet IPO. Het is juist
dat AKD ten behoeve en in opc
lracht van onder
andere onze provincie werkzaamh
eden verricht in verband met het
onder andere
door onze provincie ingestelde ber
oep tegen de beschikking van de
Europese
Commissie. Deze werkzaamhede
n maken onderdeel tilt van een in
200
9 door het
Interprovinciaal Overleg aan AKD
verleende opdracht. De overeenkom
st
met AKD is
(dus) uitsluitend tussen laatstge
noemd kantoor en bet Thterprovincia
a)
Ove
rleg tot
stand gekomen. Door AKD wor
dt dan ook naar otis College hee
ft begrepen
uitsluitend gedeclareerd aan bet
Interprovinciaal Overleg. Dat er doo
r de
gezamenhijke provincies (zie de
door VGG aangehaalde besluitvormin
g van het
College van Gedeputeerde Staten
van Overijssel) daartoe een budget
aan bet
lnterprovinciaat Overleg beschik
baar is gesteld en dat er over de aan
bet IPO tilt te
brengen offertes over!eg is gev
oerd met ambtenaren van de provin
cie Zuid-Holland
en Utrecht, doet er niet aan af
dat de provincie Zeeland niet de
opd
rachtgever van
AKD is geweest, geen overeenkom
st met AKD heeft gesloten en geen
deciaraties
van AKD heeft Ontvangen.
—

—

27.

De VGG voert hier aan dat, indie
n de provincie niet over deze doc
urrienten
(declaraties) zou beschikken om
dat deze berusten bij bet IPO, toch
tot
openbaarmaking zou moeten
overgaan. Hetzelfde zou hebben
te gelden met
betrekking tot documenten aan
gaande de beweerde relatie tussen
de TBO’s en onze
provincie met betrekking tot het
beroep tegen de beschikking van de
Europese
Commissie. In dat verbarid betr
ekt de VGG de stelling onder verw
ijzin
g naar een
uitspraak van de Afdeling bes
tuursrechtspraak van de Raad van
Sta
te
van
25 mel
2011 dat de documenten bij
de provincie behoren te berusten.
De VGG noemt een
viertal gevallen waarin er vol
gens haar sprake is van een situ
atie dat stukken bij het
College behoren te berusten. Vol
gens de VGG zou bet ult de Iite
ratuur voortvloeien
—

—

‘AbRvS 25 mel 2011, Gs 2011
/121 en A 2011/233.
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dat in de ver door haar genoemde
gevallen, stukken onder ons College beho
ren te
berusten. De VGG verwijst in dat verb
and naar pagina 156 en 157 van E.J.
Daal
der,
Handboek openbaarheid van bestuur,
Den Haag 2011.
28.

De VGG stelt ten eerste dat de docu
menten onder ons College behoren te
berusten
omdat er sprake zou zijn van een l’unc
tionele relatie tusseri het bestuursorgaa
n en
de documenten. Deze stelling van de
VGG berust kennelijk op de volgende
passage
ult het hiervoor aangehaalde handboek
:
“Maar in andere gevallen is moeiliyker
aan te geveri wanneer bepaalde stukken
onder
een bestuursorgaan behoren te beru
sten. Te denken valt bflvoorbeeld aan het
geva
l
waarin eeri bestuursorgaan werkzaam
heden aan een derde uitbesteed. In
som
mige
gevallen zal het dossier van die derd
e dan moeten en kunnen warden beschouw
d ais
berustend onder een bestuursorgaan.
Dit is in leder geval aan de orde wanneer
kan
worden gezegd dat er een functianele relat
ie tussen het bestuursorgaan en de
documenten is. Of er sprake is van
een functionele relatie zal aan de hand van
de
concrete feiten van het geval moeten
worden beoordeeld.”

29.

30.

De door de VGG aangehaalde passage
uit het hiervoor bedoelde handboek ziet
derhalve uitsluitend op het geval waar
in een bestuursorgaan bepaajde
werkzaamheden aan een derde uitbesteed
t. In dit geval is er geen sprake van
cen
geval waarin de provincie werkzaam
heden aan een derde uitbesteedt. Er besta
at (ze
hiervoor) uitsluitend een contractuele
relatie tussen AKD en het Interprovinciaal
Overleg met betrekking tot de door AKD
te verrichten werkzaamheden. Het College
vermag niet in te zien waarom er in een
geval dat de provincie geen opdrachtgever
van AKD is en ook de uit die opdracht
voortvloeiende declaraties niet betaalt, er
toch
sprake zou zijn van een zodanige functione
le relatie tussen de proviricie en deze
documenten dat geconcludeerd zou
moeten worden dat die documenten onder
ons
College berusten. Van enige uitbestedi
ng van werkzaamheden aan de T5O’s is
evenmin sprake, terwijl er (zie hierv
oor) buiten de door ons College reeds
beoordeelde documenten geen documen
ten zijn met betrekking tot de beweerde
relatie tussen de TBO’s en de provincie
s met betrekking tot de beroepsprocedure
.
Bovendien zij opgemerkt dat er geen
sprake is van een contractuele relatie tusse
n
het IPO en de provincie(s) waaruit voor
tvloeit dat het IPO verplicht is afschriften
van
de declaraties aan (de bestuursorganen
van) de provincie(s) te leveren. In de
uitspraak van 13 juli 2005 waarriaar
door de VGG wordt verwezen wordt
door
de Afdeling overigens slechts opgemerk
t dat de Commissie onderzoek cafébrand
nieuwjaarsnacht 2001 niet had bedongen
dat zij de beschikking zou krijgen over
het
door de onderzoekers gebruikte werk
materiaal, zoals in dat geval
gespreksverslagen. Dit leidde ertoe
dat de Minister zich in die zaak terecht
op het
standpunt had gestelci dat de documen
ten niet bij hem berusten of behoorden
te
berusten.
—

—

—

31.

—

De VGG stelt voorts dat de IPO in dit
geval onder de verantwoordelijkheid van
de

AbvS 13 full 2005, Gst. 2005/138
m.rit. P. Koaper.
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provincies werkzaam zou zijn
. Voor de conclusie dat bet IPO
in dit geval zou werken
onder verantwoordelijkheid
van de provincies is ingevolge
vaste rechtspraak
vereist dat het IPO zich (in dit
geval) moet richten naar opdrach
ten of aanwijzingen
van oris College (vergelijk de
door de VGG zeif aangehaald
e uitspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak
van 25 mei 2011, UN: 8Q5
933 r.o. 2.4.3). Door de
VGG wordt terecht niet gesteld
dat de IPO zich in haar relatie
tot AKD dient te
richten naar opdrachten of inst
ructies van (onder andere)
ons
College. Dat er over
de aan het IPO uit te brenge
n offerte vooraf overleg is gev
oer
d
met ambtenaren,
alsmede dat de verzoekschrif
ten in concept door AKD aan
de
pro
vincies zijn
voorgelegd, maakt nog niet dat
het IPO zich met betrekking tot
haar contractuele
relatie met AKD en meer specifi
ek de door AKD aan het JPO ver
stuurde declaraties
moet richten naar de aanwij
zingen en opdrachten van (on
der andere) ons College.
Voorts betwist het College dat
er sprake zou zijn van de situ
atie dat de documenten
opzettelijk buiten bet bestuursor
gaan zijn gebracht teneinde de
werking van de Wob
te frustreren of te doorkruiser
i. Otis College heeft hiervoor toeg
elic
ht dat en waarom
de declaraties zich niet onder
otis College maar onder bet IPO
bev
ind
en. Van een
situatie waarin, laat staan opz
ettelijk, zou zijn beoogd om de wer
kin
g van de Wob te
frustreren kan dan ook bezwaa
rlijk worden gesproken.
—

—

32.

33.

Overigens doet de VGG in alinea
(32) stellen date incflen de docum
eriten bij de
provincie behoren te berusten,
het College de betreffende docum
enten aisnog
openbaar moet maken. Deze (on
juiste) steWing wordt in alinea (38
) terecht
genuanceerd, waar wordt opgeme
rkt dat nadat bet College (aan
too
nbaar) al het
redelijkerwijs mogelijke heeft ged
aan om de documenten te achterh
alen
zal
moeten worden beoordeeld of
de documenten openbaar gemaak
kun
t
nen
worden.
Gelet op het voorgaande doet zich
naar bet oordeel van bet College ech
ter niet de
situatie voor dat de door de VGG
verzochte documenten bij de pro
vincie behoren te
berusten. Op bet College rust der
halve 00k niet de plicht om al bet
redelijkerwijs
mogelijke te doen om de docum
enten alsnog te achterhalen, teneind
e die
documenten daama te kunnen
beoordelen.
—

—

Beroep op artikel 10 EVRM
34.

Voorts doet de VGG een beroep
op artikel 10 EVRM, dat er tevens
toe zou strekken
eeri recht op iritormatie jegens
de overheid toe te kennen. Naar opv
atting van de
VGG zou dit recht worden ges
chonden indien het College openba
arm
aking van de
betreffende documenten zou wei
geren met als motivering dat bet
documenten
betreft die niet bij de provin
cie berusten maar bij het IPO. Dez
e overigens
summier toegelichte stelling van
de VGG vindt geen steun in bet rech
t.
In had kader hiervan hecht bet
College eraan om te wijzen op
een overweging uit de
uitspraak van de Afdeling van 19
januari 2011:
—

—

35.

p2.3.2. Voorts faalt het door De
Linkse Kerk betoogde, dat zij op gro
nd van artikel 10
van het EVRM t-echt heeft op ver
strekking dan wel openbaarmakin
g van de e
mallberichten. Met de bepalingen
in de Wob is inmenging in het in
artikel 10, eers

te
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lid, van het EVRM gewaarborg
de recht om iniichtirigen te ontvan
gen in dit geval bif
wet voorzien. Voorts is voldaari
aan het vereiste dat de inbreu
k op dat recht
noc’dzakelijk is in het belang van
het beschermen van de rechten
van anderen. De e
mailberichten zijn near hun eard
bestemd voor intern verkeer. Nu
artikel 10 van het
EVRM niet vereist dat alle info
rmatie verstrekt wordt of openba
ar
wor
dt gemaakt en
dat artikel staten die partif ziyn
b,j’ het verdi-ag de mogel,jkheid bied
t
wet
bLi
beperkingen te verbinden eon het
verstrekken den We! openbaar mak
en
van
gegevens en documenten
bijvoorbeeld ter bescherming van
het
belo
ng
om in
vertrouwelijke sfeer te kunrien
brainstormen’zonder vrees voor
gezichtsverlies en
het kunnen waarborgen dat bif
de vormgeving van het beleid de
betrokkenen in alle
vr(fheid hun gedachten en opv
attingen kunnen ulten
en
de
Wob
in artikeI 11
voorziet in een dergelijke beperk
ing, bestaat geen grond voor het
oordeel dat het
college in stri:/d met die bepaling
niet de door De Linkse Kerk gevraag
de e
mailberichten vol!edig heeft ver
strekt dan wel openbear heeft 6
gemaakt.”
Volgens do Afdeling bestuur5re
chtspraak vereist artiket 10 van het
EVRM niet dat
atle informatie wortit verstrekt
of wordt openbaar gemaakt en bied
t dat artikel Staten
die partij zijn bij het verdrag
de mogeIjkheid bij wet beperking
en te verbinden aan
de verpllchting om gegevens en
documenten te verstrekken of ope
nbaar te maken.
Do Wob houdt een dergelijke
toelaatbare beperking in. Hiervoor
is
toeg
elicht dat en
waarom do Wob niet noopt tot
openbaarmakng van de door VGG
ver
zoc
hte
documenten. Oat brengt gele
t op de hiervoar aarigehaalde uits
pra
ak
van
tie
Afdeling bestuursrechtspraak
met zich dat artikel 10 van het EVR
M in dit geval niet
is geschonden,
—

—

36.

—

—

Documenten waarover de pro
vincie wel beschikt
37.

Eerst warden door de VGG haar
bezwaren besproken die betrekking heb
ben op de
documenten waarover &Ie prov
incies afzonderlijk beschikken. De
VGG hanteert
daarbij tie volgende verdeling:
(1) Documenten (gespreksversl
agen en agenda’s) met betrekkirig tot
besprekingen
die hebben plaatsgevonden tuss
en vertegenwoordigers van versch
ille
nde
provincies.
(2) Adviezen aan tie provincies van
AKD advocaten en corresponderit
van
ie
en met
AKD advocaten.
(3) De verzoekschriften die door
tie provincies en de TBO’s zijn inge
diend bij het
Gerecht van de EU.
(4) Overige documenten (in het
bijzonder e-mailberichten).

38.

Documenten (ciesoreksversl
apen en apend&s) met betrekking tot
besprekincien die
hebben plaatsQevonden tussen
vertegenwoordiciers van verschille
nde orovincies
Het College heeft een besluit gen
omen over tie openbaarmaking van
een aantai
documenten die betrekking hebben
op besprekingen die hebben plaatsge
vonden
tussen vertegenwoordigers van
verschillende provincies. In het bijzo
nder betreft het

6
A
bRvS l9januan 2011, UN
BP1316.
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de volgende documenten:
(1) Notitie overteg 6rede
Adviesgroep Landelijk Ge
bied d.d. 13 oktober 201
(2) Besprekingsverslag
1
vergadering BALG d.d.
13 oktober 2011
(3) Notitie overleg Brede
Adviesgroep Landetijk Geb
ieci d.d. 9 november 201
(4) Agenda vergadering
1
BALG d.d. 9 november
201
1
(5) Besprekingsverslag
vergadering BALG d.d.
9 november 2011
(6) Agenda Vakberaad Gro
nd P0 d.d. iS Septem
ber 2011
(7) (Concept)Vers(ag Va
kberaad Grond d.d. 15 sep
tember 2011
(8) Agenda Vakberaad
Grond PD d.d. 27 oktobe
r
201
1
(9) Agenda Vakberaad Gro
nd PD d.d. 5 april 2012
39.

Voornoemde document
eri zijn voor een deel ope
nbaar gemaakt; de overig
informatie in de docum
e
enteri is zwart gemaakt.

40.

Hieraan heeft het College
ten grondsiag gelegd dat
:
(1) het documenten bet
reft die zijn opgesteld ten
behoeve van intern beraad
persoonlijke beleidsopvat
die
tingen bevatten als bedoel
d in artikel 11 Wob;
(2) de documenten (dee(s
) persoonsgegevens bev
atten die gelet op de eerbie
van de persoonlijke lev
diging
enssfeer van de betrokken
en
niet openbaar gemaakt wo
(3) het belang van ope
rden;
nbaarmaking van de gev
raagde informatie met bet
een deel van die informatie
rekking tot
niet opweegt tegen het bel
ang van het voorkomeri
onevenredige bevoordel
van
ing of benadeling van bij
de
aan
gelegenheid betrokken
natuurtijke personen of rec
htspersonen dan we! van der
den als bedoeld in artikel
tweede lid, aanhef en ond
10
er g Wob;
(4) het belang van openba
armaking van de gevraa
gde informatie met betrekkin
een deel van die informatie
g tot
niet opweegt tegen de eco
nomische of financiële
belangen van de provin
cies als bedoeld in artikel
10 tweede lid aan hef en ond
Wob.
er b

41.

42.

43.

De VGG bespreekt achter
eenvolgens de verschitte
nde grondstagen die door
College zijn toegepast bij
het
het (gedeeltelijk) niet ope
nbaar maken.
Intern beraad: ersoonlijk
e beleidsopvattincjen
Allereerst bespreekt de VG
G de absolute uitzonder
ingsgrond ex artikel 11 Wo
gaat bier om document
b. Het
en opgesteld voor intern ber
aad die persoonlijke
be#eidsopvattingen bevatte
n. De VGG trekt in twijfe!
dat de documenten zijn
opgesteld met het oogme
rk van intern beraad.
De VGG betoogt daartoe
ten eerste dat de betreffen
de stukken niet zouden zijn
opgesteld met bet oogme
rk van intern beraad. In
dat verband stelt de VGG
de betreffende overlegge
dat er bij
n klaarblijkelijk veel per
sonen aanwezig waren, ais
stelt de VGG dat zij ver
me
de
moedt dat de betreffen
de stukken ook op grote sch
verspreid.
aal zijn
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Het College hecht er in dat verband aan om
te citeren ult de ook door de VGG
aangehaalde memorie van toelichting Nj
de Wob:
“Het interne kamkter van een stuk word
t bepaald door het oogrnerk waarmee het
stuk is opgesteld. Van intern beread kan dan
oak sprake zijn wanneer externe
personen of organen bij het verzemelen van
gegevens, het ontwikkelen van
beleidsalternatieven en/of de afronding van
het beraad birinen het overheidsorgaan
warden betrokken. Een dergehjke betrokken
heid doet het interne karakter van het
beread evenwel veivallen wanneer daaraan
het karakter van advisering of
gestructureerd overleg in plaats van beraad
moet worden toegekend. Ook de groatte
van de kring die bif het beraad is betro
kken kan ertae leiden dat er geen sprake is
van intern beraad. Een haarscherpe, aan obje
ktieve maatstaven af te meten
afbakening voor alle gevallen is naar onze men
ing niet mogehjk. De term beraad
impliceert niet dat over deze documenten steed
s overleg in colleg!aal verband moet
worden gep!eegd. Ook documenten waarvan
de inhoud bestemd is voor één
functionaris vallen eronder. Zi) die ze hebb
en opgesteld of de inhoud ervan voar hun
verantwoording hebben genomen, moeten
de bedoeling hebben gehad dat ze zouden
dienen voor zichzelf of voar het gebruik door
anderen binnen de 7
overheid.”

45.

Duidelijk is dat in dit geval de documenten zijn opge
steld met het oogmerk van
intern beraad. Juist is dat de grootte van de kring
die bij het beraad is betrokken
ertoe zou kunnen leiden dat er geen sprake meer
is van intern beraad. Dit is
afhankelijk van de concrete omstandigheden
van het geval, waarbij de grootte van
de kring van deelnemers aan het overleg een
in aanmerking te nemen
omstandigheid vormt. Van belang is dat de opm
erking in de memorie van toelichting
over de grootte van de kring van personen die
Nj het beraad is betrokken, ziet op
het geval waarin externe personen of organen bij
het interne overleg worden
betrokken. In beginsel cioet een dergelijke betrokken
heid volgens de regering niet af
aan het interne karakter van het beraad, tenzi
j deze externe betrokkenheid het
karakter zou krijgen van advisering of van gestr
uctureerd overleg in plaats van
beraad. Bovendien kan nog steeds volgens de
regering de betrokkenheld van
externen het interne karakter aan het overleg ontn
emen indien de kring van
betrokken externen te groot wordt. Zoals blijkt
uit de memorie van toelichting zijn er
geen objectieve maatstaven vast te stellen waar
aan kan worden getoetst of er
sprake is van intern beraad, of advisering of gestr
uctureerd overleg. In onderhavig
geval is de kririg van betrokken externe perso
nen niet van zodanige grootte dat dit
tot gevoig zou hebben dat er geen sprake zou
zijn van intern beraad. Bij de Brede
Adviesgroep Landelijk Gebied (BALG) gaat het
om (in be9insel) één vaste ambtelijke
vertegenwoordiger per provincie (in voorkom
end geval incidenteel uit te breiden met
een of meerdere vakambtenaren), een voor
zitter en een beperkt aantal
vertegenwoordigers van het IPO. Bij het Vakb
eraad grorid gaat het in omvang om
een mm of meer gelijke samenstelling, zij het
dat daar in bepaalde gevallen ook een
vertegenwoordiger van de Landschappen of Staa
tsbosbeheer bij aanwezig is. Van
belang is om te benadrukken dat zowel
de BALG als het Vakberaad Grond zijn
ingesteld om het door de provincies te voer
en beleid aangaaride (de inrichting) van
—

—

7
M
VT bij de Wob, Kamerstukken 471986
/87, 19 859, nr. 3, p. 13.
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het Iandelijk gebied te kunnen voorbereiden en dienaangaand
e afstemming te laten
plaatsvinden. Daar doet bet felt dat er in bepaalde gevallen
vertegenwoordigers van
Staatsbosbeheer en de Landschappen aanwezig zijn gewee
st bij bet Vakberaad
Grond niet aan af. Deze aanwezigheid strekte er in voorko
mend geval slechts toe dat
aan de provincies informatie werd verstrekt. De aanwe
zigheid van de betreffende
vertegenwoordigers strekte er met andere woorden niet
toe am het overleg het
karakter te geven van een gestructureerd overleg met de
Landschappen en
Staatsbosbeheer.
46.

47.

VGG heeft voorts het vermoeden dat de betreffende stukken
op grote schaal zijn
verspreid. Deze veronderstelling is nietjuist. De VGG doet dit
vermoeden steunen op
bet feit dat kennelijk in bet kader van het Vakberaad grand
verslag is gedaan van de
discussie binnen de BALG. Voorts wordt gewezen op het bewee
rde felt dat de
versiagen van het in Zuid-F-Iolland gehouden ‘strategisch
aankoopoverleg’ standaard
aan Natuurmonumenten zouden zijn toegezonden. Deze door
de VGG gestelde
omstandigheden hebben geen betrekking op de bier relevan
te vraag of de
beoordeelde documenten (zie voor een averzicht de hiervo
or weergegeven
opsomming) aan derden beschikbaar zijn gesteld. De betreff
ende versiagen en
agenda’s zijn uitsluitend verstrekt aan de bij dat overleg betrok
ken personen. De
stukken zijn niet met niet bij bet interne beraad betrokken
personen gedeeld.
De VGG geeft vervolgens een invulling aan het begrip gestruc
tureerd overleg, onder
verwijzing naar twee uitspraken van de Rechtbank Rotterdam
en de Rechtbank
Almelo. Meer in bet bijzonder bepleit de VGG daartoe dat aan
bet Vakberaad Grand
en aan de Brede Adviesgroep Landelijk Gebied (BALG) bet karakte
r van
‘gestructureerd overleg’ toekomt omdat er sprake zau zijn van
vaste deelnemers, die
op structurele basis bijeen komen. VGG voegt daaraan toe dat agenda
’s en
versiagen ambtelijk warden opgesteld c.q. voorbereid. Deze gesteld
e
omstandigheden zijn juist, maar kunnen niet tat de door VGG
gewenste conclusie
leiden dat aan het beraad bet interne karakter is komen te ontval
len. Zoals hiervoor
reeds is toegelicht, volgt uit de hiervoor aangehaalde passage
uit de memorie van
toelichting bij de Wob dat bet interne karakter aan bet overleg
kan ontvallen indien
daar externe personen bij zijn betrokken en deze betrokkenhei
d bet karakter van
advies of gestructureerd overleg heeft gekregen. Indien er
sprake is van een
structureel en georganiseerd intern overleg, is er met andere
woorden nag steeds
sprake van intern beraad. Blj de overleggen van de BALG zijn
geen externe personen
betrokken. Zoals hiervoor is toegelicht zijn er bij bet Vakbe
raad Grond in bepaalde
gevallen vertegenwoordigers van de Landschappen en Staatsb
osbeheer betrokken
geweest. Deze betrokkenheid is echter onvoldoende am van
een gestructureerd
overleg tussen de vertegenwoordigers van deze organisaties
en de provincies te
kunnen spreken, die aan bet Vakberaad Grand het interne karakte
r ontneemt. Doel
van de aanwezigheid van de vertegenwoordigers bij bet Vakbe
raad Grand was er
immers uitsluitend in gelegen am gelet op de eigen ml van
de Landschappen en
Staatsbosbeheer bij de uitvoering van dat beleid informatie
te verzamelen ten
behoeve van de beleidsvorming. De deelnemers aan het Vakbe
raad Grand en de
BALG hebben beoogd dat de agenda’s en versiagen uitsluitend
gebruikt kunnen
—

—
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worden door henzelf of door anderen
binnen de over
8
heid.
48.

VGG voert aan dat voor zover er sprak
e zou zijn van documenten ten behoeve
van
intern beraad, het College ten onrechte
zou hebben nagelateri om per document
te
motiveren waarom er niet voor is geko
zen om met het oog op cen goede en
democratische bestuursvorming informati
e te verstrekken in niet tot persorien
herleidbare vorm.

49.

Ingevolge artikel 11, tweede lid Wob kan,
met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering informati
e worden verstrekt in flEet tot personerl te
herleiden vorm. De WG voert aan dat het
College deze beoordeling niet, of in elk
geval niet met betrekking tot alle docu
menten heeft gemaakt.

50.

Ten aanzieri van alle door de VGG bedo
elde documenten heeft het College
afgewogen of toepassing gegeven zou moe
ten worden aan do in artikel 11, tweede
lid, van de Wob neergelegde (discretionaire
) bevoegdheid. Daarbij is het College
steeds op grond van dezelfde argumentatie
tot de conclusie gekomen dat er naar
zijo oordeel geen ruimte bestaat om tot open
baarmaking in niet tot personen te
herleiden vorm over te gaan. Ten aanzien van
verschillende documenten is dit
expliciet in de motivering van het bestreden
besluit tot uitdrukking gebracht, terwijl
ten aanzien van andere documenten is verw
ezen naar deze overwegingen. Bij wege
van voorbeeld kan worden gewezen op de
overwegingen dienaangaande uit het
bestreden besluit met betrekking tot do agen
da voor de BaIg van 9 november 2011:
Volledigheidstialve vermelden wi:j met betre
kking tot het niet openbaar te maken
gedeelte van het document geen toepassin
g te geven aan de ons op grand van het
tweede lid van artikel 11 Wob toekomende bevo
egdheid (vgL rechtbank Amsterdam
12 oktober 2011, UN 8R2322; ABRvS 20 juni
2011, UN BR2322, r.o. 2.6.3), dear
wi) het in dit geval niet in het belang van een
goede en democratische
bestuursvoering achten het resterende gede
efte van de bele!dsbrief in niet tot
personen te herleiden vorm openbaar te mak
en. Wij achten het onwenseli:jk dat de
cipvattingen van ambtenaren in het pubi
leke debat een zelfstandige ml gaan spelen
(vgl. rechtbank Haarlem 1 mel 2012, UN
BW4376). Het is bovendien van belang dat
ambtenaren in vrijheid kunnen adviseren
, zonder dat zij bevreesd hoeven te zi)h dat
zij of degenen die zij adviseren later met
hun opvattingen geconfranteerd zullen
warden
-

—

“

51.

Voor zover er ten aanzien van een of meer
documenten niet een expliciete
overweging is gegeven of er een verwijzin
g naar een expliciete overweging is
gegeven, is daarvoor gekozen om herh
alingen die geen redelijk doel dienen te
voorkomen. Het ging immers duidelijk am
dezelfcle soort documenten ten aanzien
waarvan hot standpunt van ons College
genoegzaam ult de beschikking blijkt. Op
grond van de rechtspraak van do Afdeling
bestuursrechtspraak is het toegestaan am
een besluit op een Wob-verzoek zodanig
vorm te geveri dat daarmee orinodige
herhalingen warden voorkomen:

6
A
aRvS 24 november 2004, UN: AR630
6
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‘2.4.2. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (zie onder meer
de uitspraak van
28 april 2010 in zaak nr. 200906961/1) moet in beginsel per docum
ent of onderdeel
daarvan worden gemotiveerd op welke grond openbaarmaking daarva
n achtetwege
wordt gelaten. Als dat zou leiden tot herhalingen die geen redelljk doel
dienen kan
daarvan worden afgezien. Voorts heeft de Afdeling eerder ovetwa
gen (uitspraak van
16 februari 2011 in zaak nr. 201006133/1) dat indien meer dan then
weigeringsgrond van toepassing is geacht op een document dat uit
verschillende
onderdelen bestaat, deze uitzondering zich slechts kan voordoen indien
voldoende
kenbaar is van welke weigeringsgrand voor we/k onderdeel wordt
uitgegaan.
“

52.

Voor zover uw corn missie van oordeel zou zijn dat in het bestreden
besluit ten
aanzien van alle docurnenten een expliciet tot artikel 11, tweede lid,
Wob te
herleiden motivering dient te bevatteri, zaP dat gebrek in het kader
van de beslissing
op bezwaar warden her5teld.

53.

Door de VGG wordt, onder verwijzing naar een uitspraak van de Afdeli
ng, gesteld
dat naarmate de kring van betrokkenen grater is, er eerder aanleid
ing bestaat om
persoonlijke beleidsopvattingen in geanonimiseerde vorm openbaar
te maken. Zoals
de Afdeling oak in de aangehaalde 1
uitspraak overweegt, is de beslissing orn over
°
persoon lijke beleidsopvattingen inforrnatie te verstrekken aan bet
bestuu 1
rsorgaan.
’
Het College healTh hierin dus een discretionaire bevoegdheid orn rnet het
009 O een
goede democratische bestuursvorming al dan niet over persoonlijke
beleidsopvattingen informatie te verstrekken. Overigens may bet dit slechts
in tot
personen herleidbare vorm doen indien de betrokkene daarrnee heeft
ingesternd.
Bovendien kan uit de door de VGG aangehaalde uitspraak niet de rechtsr
egel warden
afgeleid dat naarrnate de kring van betrokkenen grater is, er eerder aanleid
ing
bestaat om informatie in niet tot personen te herleiden vorm openbaar
te rnaken. De
Afdeling heeft in de betreffende uitspraak slechts tot uitdrukking gebrac
ht dat de
kring van de betrokkenen een rol kan spelen bij de beantwoording van de
vraag of
een geanonirniseerde versie van de persoonlijke beleidsopvattingen kan
warden
verstrekt. Anders dan de VGG (kennelijk) veronderstelt gaat bet in dit
geval am een
beperkte en aanwijsbare groep van ambtenaren. Onder verwijzing naar
de door VGG
zeif aangehaalde uitspraak kan juist hierin een rechtvaardiging warden
gevonden am
geen geanonimiseerde versie van de gevraagde inforrnatie te verstre
kken.
Persoonliike levenssfeer

54.

VGG doet stellen dat uit bet bestreden besluit niet zou blijken op basis
van welke
weigeringsgrond het College ervoor zou hebben gekozen am de namen
van de
betrokken ambtenaren in do bedoelde verslagen en agenda’s niet openba
ar te
maken. De VGG vermoedt dat deze weigering is gebaseerd op bet bepaal
de in artikel
10, tweede lid aanhef en onder e van de Wob. De VGG is van oordeel dat
uit het

AbRvS 13 juni 2012, tIN 8W8199.
9
AbRvS 4 mel 2010, AB 2010/213.
20
“Zie bUy. cok AbRvS 14 oktober 2009, nr. 200900112/1/I-tI.
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bestreden besluit niet of onvoldoende blijk
t welke belangenafweg#ng bet College
in
dat verband aan zijn kennelijke beslu
it ten grondsiag heeft gelegd. Naar bet
oord
eel
van de VGG hadden in dit geval de nam
en van de betrokken ambtenaren open
baar
gemaakt moeten worden omdat bet zou
gaan om bet beroepshalve functioneren
van
ambtenaren.
55.

Het College heeft ervoor gekozen am alle
namen van opstellers van/betrokkenen bij
de documenten onleesbaar te maken. Hier
aan heeft bet College ten grondslag
gelegd dat de persoonlijke levenssfee
r van de betrokkenen zwaarder dient te wege
n
dan bet belang van openbaarmaking van
namen. Daarbij heeft bet College een
beroep gedaan op bet bepaalde in artik
el 10, tweede lid aanhef en onder e en heef
t
daarbij opgemerkt dat hij de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer van de
betrokken ambtenaren zwaarder vond
wegen, aangezien er in dit geval sprake is van
een openbaarmaking jegens een ieder. And
ers dan de VGG veronderstelt blijkt
expliciet uit bet bestreden besluit dat de
weigering am de betreffende namen
openbaar te maken steunt op bet bepaalde
in artikel 10, tweede lid aanbef en onder
e, van de Wob. Eveneens is in bet bestreden
besluit expliciet aangegeven welke
belangenafweging er dienaangaande door
bet College is verricht. Door bet College
wordt expliciet verwezen naar de overwegi
ngen uit bet bestreden besluit met
betrekking tot de Notitie overleg Brede Adv
iesgroep Landelijk Gebied d.d. 13
oktober. Voor zover in bet bestreden beslu
it niet steeds expliciet of door een
verwijzing naar deze belangenafweging is
verwezen, is daar gelet op de
gelijksoortigheid van de documenten voor
gekozen am onnodige herhalingen te
voorkomen. Het besluit is anders dan de VGG
bepleit derhalve voldoende
gemotiveerd.
—

—

56.

VGG bepleit dat de te verrichten belangena
fweging er in dit geval toe had moeten
leiden dat de namen van ambtenaren wel open
baar zouden zijn gemaakt. Volgens de
VGG zouden de namen van ambtenaren niet
of nauwelijks privacygevoelig zijn,
terwiji uit de rechtspraak van de Afdeling bestu
ursrechtspraak zou blijken dat met
betrekking tot ambtenaren slechts in bepe
rkte mate een beroep kan warden gedaan
op de eerbiediging van bun persoonlij
ke levenssfeer waar bet bun beroepshalve
furictioneren betreft. Dit standpunt van VGG
vindt geen steun in bet recht. Ter
toelichting moge bet volgende dienen.

57.

Bij de beoordeling van de vraag of de perso
onlijke levenssfeer zich tegen
openbaarmaking verzet, zal bet belan van
g
de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer moeten worden afgewogen tegen
bet belang van de publieke controle,
hetgeen bij minder privacygevoelige gege
vens eerder tot een verplichting tot
openbaarmaking kan 2
leiden.’

58.

In de memorie van toelichting bij de Wob
is expliciet uitgesproken dat de
bescherming van de persoonlijke levenssfee
r niet is beperkt tot particuliere
personen. Het recht komt 00k toe aan bestu
urders en 3
ambtenaren.’ Hierbij is een

12

DaaIder p. 352.
Memorie van toelichting Wob, Kamerstukke
n 111956/87, 19859, nr. 3,
p. 36.
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duidehjke tendens naar het meer beschermen van namen van
abtenaren of
werknemers van ondernemingen, 00k al gaat het uitsluitend
om het beroepshalve
functioneren van de 14
betrokkenen
59.

In haar uitspraak van 18 juli 2007 (AB 2007, 328) 2007
overweegt de Afdeling:
“Zoals de Afdellng eerder heeft overwogen in de uitspraak van
14 juli 2004 in zaak
no. 200400090/1 (AD 2004, 349) kan, waar het gaat am beroep
shalve functioneren
van ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden
gedaan op het belang
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Terecht heeft
de rechtbank
oveiwogen dat het ten aanzien van zodanig functioneren in begins
el geen beroep
kan worden gedaan op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder
e, van de Wob, maar
dat dit anders Iigt indien het betreft het openbaarmaken van namen
van de
ambtenaren, Namen zijn immers persoonsgegeveris en het belang van
eerbiediging
van de persoonhjke Ievenssfeer ken zich tegen het openbaarmake
n daaivan
vei-zetten. Voorts is van belang dat het hier niet gaat cm het opgeve
n van een neam
ean een individuele burger die met een ambtenaar in contac
t treedt, maai- cm
openbaarmakmg van de naam in de zin van de Web.”

60.

In latere uitspraken is het uitgangspunt dat namen persoonsgege
vens zijn en artikel
10, tweede lid, onder e zich tegen openbaarmaking daarvan kan
verzetten steeds
herhaald.’ Ten aanzien van het openbaar maken van namen van
5
ambtenaren geldt
er dus een in de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak
aanvaarde
uitzondering op de door de VGG ingeroepen (rechts)regel dat er aangaa
nde het
beroepshalve functioneren van ambtenaren slechts in beperkte mate
een beroep kan
worderi gedaan op de eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer.
Onevenredie benadeling als bedoeld in artikel 10 tweede lid, aanhef
en onder
Wob

61.

g

Een deel van de informatie in de documenten met betrekking tot de
overleggen van
de BALG en het Vakberaad Grond is geweigerd op basis van artikel
10, tweede lid,
aanhef en onder g Wob. Het betreft de volgende documenten:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Daalder 2011, p. 357, verwUzend naarAbRvS 14 augustus
14
20O2 382002/296 m.nt MP (namen cpstellers rapport
near arbeidsangeval) en Vs. ARRvS 22 febnjari 1990,
Gst. 6921, 14 m,nt A.A.L. Beers.
AbRvS 3 februari 2010, UN & 1844, AbRvS 12 augustus
15
2009, AB 2009, 383 m.nt. P.). Stalk, 382009/231 m.nt.
G. Overkleeft-Ve,turg, Gst. 2010, 34 m.nc redactie en AbRvS
23 jull 2008, UN 808336.
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Voornoemde documenten zijn, zoals gezegd, voor een deel
niet openbaar gemaakt
op grond van artikel 10 tweede lid, aanhef en onder g Wob. De
onevenredige
benadeling van de provincie Zeeland is gelegen in de schade
c.q. benadeling die
openbaarmaking van de documenten toebrengt, aithans kan
toebrengen, aan haar
procespositie in de lopende beroepsprocedure bi] bet Gerech
t van Eerste Aanleg
tegen de beschikking d.d. 13 juli 2011 (nr. C(2011) 4945 del.).
De provincie Zeeland
is niet gehouden informatie die haar procespositie kan schade
n prijs te geven door
openbaarmaking van documenten (vgl. ABRvS 17 mel 2006,
UN AX2090; ABRvS 9
april 2008, 38 2008, 124; en ABRvS 16 februari 2011, AB 2011,
99). Dit
uitgangspunt geldt onverkort in een geval als bet onderhavige,
waarin bet gaat om
een beroepsprocedure bij bet Gerecht van Eerste Aanleg (vgl.
ABRvS 24 november
2004, UN AR6306; en rechtbank ‘s-Graven hage 29 januari
2008, UN 8D6876).
Daarnaast is de onevenredige benadeling van de provincie Zeelan
d gelegen in bet
verlengde van hetgeen hiervoor ten aanzien van artikel 11 Wob
is opgemerkt ten
aanzien van de bescherming van bet interne beraad in de noodza
ak van bet goed
functioneren van bet openbaar bestuur en de daarmee samen
hangende noodzaak
van vertrouwelijkheid van bet interne overleg.
—

—

63.

De stelling van de VGG dat er een specifiek onderscheid moet
worden gemaakt
tussen een drietal stappen bij de inroeping van de weigeringsgr
ond van artikel 10,
tweede lid onder g Wob vindt geen steun in bet recht. We)
moet er sprake zijn van
een situatie dat bet belang van openbaarmaking van informatie niet
opweegt tegen
bet belang van bet voorkomen van onevenredige benadeling van
bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen, rechtspersone
n of derden.

64.

Volgens de VGG heeft bet College niet concreet gemotiveerd waarom
openbaarmaking van de documenten leidt tot benadeling van de
provincies in hun
procespositie. Het College merkt hieromtrent op dat bet maar beperk
t de
mogelijkheid heeft om te motiveren waarom openbaarmaking leidt
tot benadeling,
zonder dat door bet geven van een motivering zelt reeds een benade
ling optreedt.

65.

Met verwijzing naar jurisprudentie heeft bet College reeds onderb
ouwd dat
onevenredige benadeling bij openbaarmaking is gelegen in de schade
die
openbaarmaking van de documenten toebrengt, althans kan toebren
gen, aan de
procespositie van de provincie in de lopende beroepsprocedure bij bet
Gerecht van
Eerste Aanleg. Er is sprake van een lopende procedure. De niet openba
ar gemaakte
stukken bieden inzicht in de redenen waarom er beroep is ingeste
ld, de (mogelijk) in
die procedure aan te voeren beroepsgronden en een inscha
tting van de
proceskansen. Indien deze inlormatie bekend wordt, biedt dit
de Europese
Commissie (of enige andere partij in de procedure) de kans daarop
te anticiperen,
waardoor een verzwakking van de procespositie van de provincie
niet valt uit te
sluiten. Daarnaast kan openbaarmaking van de stukken leiden
tot een publieke
discussie over de in bet verleden aan de T8O’s verleende steun. Dit
druist in tegen
bet belang van de provincie en de overige bij de procedure
betrokken partijen om
bun standpunten zonder beInvloeding van buitenaf ult te kunnen
wisselen.
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De uitspraak van de Afdeling van 16 dece
mber 200916 die door de VGG wordt
aangehaald ziet op de mogelijke benadelirig
van de procespositie van een gemeente
,
door openbaarmaking van planschaderis
icoanalyses. Door de Afdeling werd in deze
uitspraak geoordeeld dat er geen sprake
zou zijn van onevenredige benadeling
omdat bet tot bet normale risico van de gem
eente behoort dat zij betrokken raakt
bij planschadeprocedures. Naar bet oord
eel van de Afdeling is er evenmin sprake
van een onevenredige bevoordeling van
de hierbij betrokken partijen, mede omdat
de omvang van de verplichting tot vergoedi
ng van planschade in overwegende mate
objectief bepaalbaar is.
De VGG probeert de gedachte ingang te laten
vinden dat in de procedure bij bet
Gerecht van de EU rechtsvragen voorliggen
die een objectief karakter hebben en dat
bet College zich daarom niet zou kunnen
beroepen op een onevenredige benadeling
van de procespositie van de provincie. Deze
stelling acht bet College niet juist. Ten
eerste zag de door de VGG aangehaalde zaak
op bet risico van een gemeente om
betrokken te raken bij een planschadepr
ocedure door openbaarmaking van een
planschaderisicoanalyse. Dienaangaande oord
eelde de Afdeling bestuursrechtspraak
echter dat bet tot de normale risico’s van
een gemeente behoort om betrokken te
raken bij een planschadeprocedure. In bet
onderhavige geval gaat het niet om bet
risico van de provincie om betrokken te rake
n bij een bepaalde procedure, maar om
bet risico van de provincie dat haar procespo
sitie wordt verzwakt in een reeds
lopende procedure. Voorts moet erop worden
gewezen dat een procedure bij het
Gerecht van Eerste Aanleg naar aanleiding
van een beschikking van de Europese
Coromissie, anders dan bet betrokken rake
n van een gemeente bij een
planschadeprocedure, niet tot bet normale
risico van een provincie behoort. Of er
aanleiding bestaat tot het vergoeden van plan
schade wordt in beginsel bepaald aan
de hand van objectieve factoren. Er wcrdt daar
bij onder andere een vergelijking
gemaakt tussen de oude en de nieuwe plan
ologische situatie. Het betreft feitelijk
niet meer dan een begroting van bet bedrag
waarop omwonenden mogelijk
aanspraak kunnen maken. Het gaat bij plan
schade bovendien cm een wettelijke
schadevergoedingsregeling die voorziet in aans
praken van burgers jegens de
overheid. De onderbavige procedure bij bet
Gerecht van de EU kan bezwaarlijk
vergelijkbaar worden geacht met de situa
tie in voornoemde uitspraak van de
Afdeling. Daarbij tekent het College nog aan
dat de door VGG bedoelde rechtsvragen
in de aanbangige procedure, veel meer dan
bij de vaststelling van een aanspraak op
planschade bet geval is, afhankelijk is van
een beoordeling door de recbter van de
concrete omstandigheden van bet geval. Deze
opvatting van het College vindt ook
steun in de rechtspraak van de Afdeling bestu
ursrechtspraak. In dat verband wijst
bet College meer in bet bijzonder op de uitsp
raak van de Afdeling van 18 augustus
2010 (AS 2010, 289) waarin door appellant
, onder verwijzing naar de door de VGG
ingeroepen uitspraak over de planschaderis
icobeoordeling, werd verzocht om
openbaarmaking van een advies van de land
sadvocaat. De Afdeling oordeelde, voor
zover bier relevant, als volgt over de door
de appellant gemaakte vergelijking met
de door de VGG ingeroepen uitspraak:

‘
A
6
bRvS 16 december2009, 362010/31.
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“Wat het advies van de landsadvocaat betreft, dient in aanmerking te warden
genomen dat de daarin verrne!de regelgeving wellswaar een objectief gegeven
vomit, doch dat verschillende opvattingen kunnen bestaan over de handelwijze die
het algemeen bestuur in het licht van deze regels diende te verkiezen en aver de
argumenten die, rnede met het cog op eventuele juridische procedures, daarvoor en
daartegen kunnen warden aangevoerd. Het advies van de Iandsadvocaat heeft
daarom, anders dan voormelde planschaderisicoanalyses, geen overwegend objectief
karakter.”
Door de VGG wordt dan oak ten onrechte gesteld dat in dit geval de weigeringsgrond
van artikel 10, tweede lid onder g Wob geen toepassing vindt.
68.

Voorts stelt de VGG dat, zelfs al iou er wel sprake zijn van onevenredige benadeling
van de provincies in hun procespositie en/of in hun financiële positie door
openbaarmaking van de gevraagde informatie, het belang vervolgens nog wel moet
warden afgewogen tegen het belang van openbaarmaking van de betreffende
informatie. Onder verwzing naar een passage uit een artikel
17 voert de VGG aan dat
in beginsel het belang van openbaarmaking prevaleert. Hiermee geeft de VGG blijk
van een onjuiste lezing van het artikel, en van de jurisprudentie hieromtrent. Het
College heeft de onevenredige benadeling van de (proces)positie van de provincie
(en de andere provincies) afgewogen tegen het door VGG genoemde belang van
openbaarmaking van de betreftende informatie. Daarbij is het College tot het oordeel
gekomen dat aan het voorkomen van een onevenredige benadelirig van de
(proces)positie van de provincie(s) in dit geval een zwaarder gewicht moet worden
toegekend.
Economische/financiele belangen als bedoeld in artikel 10 lid 2 onder b Wob

69.

Bij een tweetal documenten is informatie door het College (mede) geweigerd omdat
het belang van de openbaarmaking daarvan niet opweegt tegen de financiele of
economische belangen van de provincies als bedoeld in artikel 10, tweede lid onder b
van de Wob. Door de VGG wordt dit betwist. Bovendien wijst de VGG erop dat het
College volgens de jurisprudentie onderbouwd aannemelijk moet ma ken waarom de
financiele positie van de provincie als gevolgd van openbaarmaking van de
gevraagde informatie wordt geschaad. Daarbij verwijst de VGG naar een uitspraak
van de Afdeling van 23 juni 2010.18 Voorts moet volgens de VGG in dat kader
warden geconcretiseerd en gepreciseerd waarom openbaarmaking tot schade voor
de provincie zou leiden.

70.

Het College heeft uitsluitend twee specifieke onderdelen van de agenda voor
respectievelijk het verslag van het Vakberaad Grand van 15 september 2011
geweigerd op deze grand. De niet openbaar gemaakte stukken bieden (deels op
provincieniveau) inzicht in de problemen met betrekking tot de PNB-leenfaciliteit en

MG.). Maas-Cooymans & c.N. van dersiuis, ‘Wet openbaarheid van bestuur: Jurlsprudenti
e 2009 tot begin 2010
inzake de weigeringsgrono’en en beperkingen’, Get. 2020/32 (afi. 7334).
°
AbRvS 23 juni 2010, AS 2010/274.
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de in dat verband verkende oplossing
en. Openbaarmaking van deze gege
vens heeft
gevolgen voor de positie van de prov
incies in verhouding tot het Rijk over
de
uitvoeringJfinanciering/omvang van
voornoemde faciliteit.
Adviezen van AKD advocaten aan
deprovincies en orre.pondentie van
en met AKD
advocaten
71.

De volgende categorie documenten
die door de VGG wordt besproken beva
t
adviezen van AKD advocaten aan
de provincies en correspondentie tusse
n AKD
advocaten en (vertegenwoordigers
van) de provincies. Het gaat om de volg
ende
documenten:
•
•
•
•
•
•
•

72.

Memo AKD aan IPO d.d. 26 septembe
r 2011
Memo AKD aan P0 d.d. 6 oktober 2011
Memo AKD aan PC en de 12 Provincie
s d.d. 16 maart 2012
E-mailbericht AKD aan IPO d.d. 10 okto
ber 2011
E-mailbericht AKD aan PG d.d. 11
oktober 2011
E-mailbericht P0 aan AKD d.d. 10
oktober 2011
E-maifbericht IPO aan AKD d.d. 4 okto
ber 2011

Wederom worden door de VGG achte
reenvolgens de weigeringsgronden opge
somd
waarop het CoiJege een beroep heef
t gedaan.
Intern beraad persoonlijke beleidsoø
vattingen

73.

Het College heeft een groot deel van
de door VGG opgesomde documenten niet
openbaar gemaakt omdat het documen
ten bestemd voor intern beraad betreft
met
daarin persoonlijke beleidsopvattingen.
Hieraan heeft het College in het bijzonder
ten grondsiag gelegd dat het documen
ten betreft die zien op het contact tusse
n
personen werkzaam bij de overheid en
advocaten, alsmede adviezen van een
advocaat.

74.

Door de VGG wordt terecht niet betw
ist dat de adviezen van, en correspondent
ie
met een advocaat bestemd zijn voor inter
n beraad. Volgens vaste rechtspraak van
de Afdeling zijn adviezen van advocaten
immers als regel bestemd ten behoeve
van
intern 9
beraad.’

75.

Vervolgens moet volgens de VGG echte
r nog wel worden beoordeeld of de
betreffende informatie in deze documen
ten kan worden aangemerkt als persoonhi
lke
beleidsopvattingen. De VGG stelt dat
daarbij van doorsiaggevend belang is of
het
informatie betreft waarin de deskundi
gheid van de advocaat wordt aangewen
d voor
beheidsvorming of besJssingen over
de uitvoering daarvan. De VGG merkt op
dat
inden het advies een overwegend obje
ctief karakter 1
heeft er dan geen sprake is
van een persoonlijke beleidsopvatting.

‘

Daalder 2011, p. 248.
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De VGG betwijfelt of alle zwart gemaakte delen wel vallen aan
te merken als
persoonlijke beleidsopvattingen, en betwist dat ook. Ten aanzie
n van bet memo van
AKD aan bet P0 d.d. 26 september 2011 stelt de VGG dat dit inform
atie bevat met
een overwegend objectief karakter, die ten onrechte onleesbaar is
gemaakt. Volgens
de VGG zou dit memo een overwegend objectief karakter dragen omdat
in dat memo
zou worden ingegaan op de gevolgen van de beschikking van
de Europese
Commissie voor de provincie. Ook wordt specifiek ingegaan
op de gevolgen van de
beschikking voor de in bet verleden en in de toekomst te verlene
n subsidies. Naar
het oordeel van de VGG zou het hier gaan om informatie met een
overwegend
objectief karakter en zou er dus van persoonlijke beleidsopvatt
ingen geen sprake
zijn. I-let moge juist zijn dat de van toepassing zijnde regelge
ving een objectief
gegeven vormt. Dat betekent echter niet dat er geen verschillende
opvattingen
kunnen bestaan over de gevolgen van de beschikking van de Europe
se commissie
voor de provincie en voor de in bet verleden verleende en in de toekom
st nog te
verlenen subsidies en over de argumenten die, mede met bet oog
op lopende en
toekomstige juridische procedures, daarvoor en daartegen kunnen
worden
aangevoerd. Naar bet oordeel van bet College draagt bet betreffende memo
dan ook
geen objectief karakter (vergelijk ook: ASRvS 18 augustus 2010, AS
2010, 289).
Daar komt nog bij dat bet advies sterk verweven is met de lopende en
toekomstige
juridische procedures en de in bet Iicht daarvan mogelijk door de provin
cies te
maken keuzes, aithans met bet maken van andere strategische keuzes
door de
provincies.
Onevenredipe benadeling als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef
en onder
Wob

g

77.

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

78.

De VGG verwijst in haar bezwaarschrift terug naar haar uiteenzetting met
betrekking
tot arikel 10, tweede lid aanhef en onder g van de Wob in relatie tot de
documenten
aangaande de BALG en bet Vakberaad Grond (alinea’s (58) tIm (64)). Door
bet
College wordt in reactie hierop dan ook verwezen naar hetgeen bij dienaa
ngaande
hiervoor heeft opgemerkt (randnummer 61 en verder van dit verweerschrif
t).

79.

Door de VGG wordt voorts berhaald dat zelfs bij eventuele onevenredige
benadeling
nog dient te worden beoordeeld of bet belang van openbaarmaki
ng niet dient te
prevaleren boven bet belang van een mogelijke onevenredige benade
ling. De VGG
stelt dat deze beoordeling niet is gemaakt. De door de VGG bedoel
de afweging is in
bet primaire besluit wel degelijk gemaakt. Het College heeft ervoor
gekozen om bet
belang van het voorkomen van een onevenredige bevoordeling of benade
ling van de
provincie(s) zwaarder te laten wegen dan bet belang van openbaarmaki
ng van de
informatie. In het bestreden besluit herhaalt bet College bet argum
ent dat bet
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advies betrekking heeft op een flog lopende procedure. In de motivering
bij de Nota
aan CS d,d. 25 oktober 2011 gaat het College al uitgebreid in op de toepassing
van
de weigeringsgrond vervat in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van
de Wob.
80.

De VGC stelt dat er uit openbare bron al veel bekend is over de gevolgen
van de
Commissiebeschikking van 13 juli 2011 voor de steunverlening aan TBO’s.
Dit zou
tot de conclusie moeten leiden dat de betreffende informatie openbaar
gemaakt zou
moeten worden. De VGG voert aan dat er algemeen aanvaard iou worden
dat met
de beschikking is komen vast te staan dat TBO’s zijn onderworpen aan
staatssteuntoezicht. Daarbij verwijst de VGG slechts naar een blogartikel
op de
website van Dirkzwager advocaten. Hieruit kan bezwaarlijk wordenafgeleid
dat er
sprake zou zijn van een algemene aanvaarding dat vast zou zijn komen te
staan dat
TBO’s zonder meer zijn onderworpen aan staatssteuntoezicht. Daar komt bij
dat de
documenten waarvan om openbaarmaking is verzocht ingaan op de specifieke
proceskansen van de provincies, de in de beroepsprocedure (mogelijk) aan
te voeren
argumenten en de specifieke gevolgen voor de provincie van de beschikking
met het
cog op onder andere lopende en toekomstige procedures, onderhandelingen
en te
voeren beleid. Dienaangaande is anders dan de VGG stelt geen sprake van
onderwerpen waarover uit openbare bron al veel bekend is.
De verzoekschriften die door de provincies en de TBO’s ziin inciediend bil het Gerecht
van de EU

81.

Het College heeft in het bestreden besluit geweigerd cm de verzoekschriften
openbaar te maken die zijn ingediend door de provincies en de TBO’s bij het Gerecht
van de EU tegen de beschikking van de Europese Commissie van 13 juli 2011.
Hieraan heeft het College ten grondslag elegd dat het processtukken betreft in een
nog lopende procedure. Openbaarmaking hiervan zou de procespositie van de
provincies en de TBO’s schaden en leiden tot onevenredige benadeling van de
provincies. Gelet hierop heeft het College deze documenten geweigerd openbaar
te
maken op basis van artikel 10, tweede lid, onder g Wob.

52.

De VGG beg rijpt niet goed waarom de procespositie van de provincies en de TBO’s
geschaad iou worden door openbaarmaking van de verzoekschriften. De
openbaarmaking iou volgens de VGG immers geen gevolgen hebben voor de
procedure bij het Gerecht van de EU. Dit wordt door de VGG verder niet toegelicht.
De verzoekschriften maken onderdeel uit van een lopende procedure bij het
Gerecht.
De provincie heeft er belang bij dat deze stukken niet openbaar worden omdat
daarmee de procedure onderwerp kan worden van publiek debat, hetgeen indruist
tegen het belang van de partijen in die procedure em zonder beinvloeding van
buitenaf hun standpunten te kunnen wisselen (belang van cen goede
rechtsbedeling). Het College heeft daarbij de opvatting van het Hof van Justitie
in
aanmerking genomen (HvJEU 21 september 2010 in de gevoegde zaken C-514/07
P,
C-528/07 P en C-532/07 P, Association de La Presse Internationale (API)). Het
College hecht eraan in dit verband te citeren uit voornoemd arrest van het
Europese
Hof:
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“77
Opgemerkt zij meteen dat bif het Hof irigediende memories in een
gerechteli)’ke procedure zeer bijzondere kenmerken hebben, daar zij naar hun eard
eerder deel uitmaken van de gerechtelijke werkzaamheden van het Hof dan van de
administratieve werkzaamheden van de Commissie, Laatstgenoemde
werkzaamheden vereisen bovendien niet dezelfde mate van toegang tot documenten
als de wetgevende werkzaamheden van een gemeenschapsinstelling 1...].
78
Die memories worden immers uitsluitend opgesteld voor die gerechtelijke
procedure en vormen de kern daarvan.

1...]
79
Bhjkens zowel de bewoordingen van de relevante bepalingen van de
Verdragen als de algemene opzet van verordening nr. 1049/2001 en de
doelstel!ingen van de desbetreffende regelgeving van de Unie vallen gerechtel,)ke
werkzaamheden als zodanig niet onder het in die regelgeving vastgestelde recht op
toegang tot documenten.

(‘.3
85
In dit verband moet warden opgemerkt dat de bescherming van die
procedures met name inhoudt dat bet beginsel van equaiity of arms” en bet
beginsel van de goede rechtsbedeling worden geeerbiedigd.
92
Met betrekking tot;, anderzifds, de goede rechtsbedeling vindt de uitsluiting
van de gerechtelijke werkzaamheden von de werkingssfeer van het recht van
toegang tot documenten, zonder dat een onderscheid wordt gemaakt tussen de
verschilIende stadia van de procedure, hoar rechtvaardiging in de noodzaak am
gedurende de gehele gerechtel,jke procedure te verzekeren dat de debatten tussen
de partijen en de beroadslaging van de betrokken rechterlijke instantie over bet
aanhangige geding onverstoord verlopen.

1...]
94
Derhalve moet worden erkend dat een algemene aanname geldt dat
openbaarmaking van de door een instemng in een gerechtelijke procedure
ingediende memories !eidt tot ondermijning van de bescherming van die procedure
in de zin van artikel 4, lid 2, tweede streepje, van verordening nr. 1 04 9/2001 zolang
die procedure aanhangig is.”
Bovenstaande passages uit voornoemd arrest van het HvJEU illustreren dat het
noodzakelijk is om gedurende de gehele gerechtelijke procedure de op die procedure
betrekking hebbende documenten niet openbaar te maken, teneinde te verzekeren
dat de debatten tussen de partijen en de beraadslaging van de betrokken
rechterlijke instantie over het aanhangige geding sereen veriopen. Het openbaar
maken van deze documenten levert een onevenredige benadeling op van de bij de
procedure betrokken partijen, welk belang naar het oordeel van het College
zwaarder dient te wegen dan het belang van openbaarheid van de betrefferide
i nformatie.
83.

De VGG stelt voorts dat al veel bekerid is over de argumentatie van de provincies en
de TBO’s in hun verzoekschrift. Daarbij wijst de VGG erop dat de middelen zijn
gepubliceerd door het Gerecht zeif en dus verkrijgbaar zijn uit open bare bron. Uit de
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samenvatting van de middelen en argumenten waarna
ar de VGG verwijst kan
vanzelfsprekend maar zeer beperkt worden afgelei
d wat er in de verzoekschriften
aan deze middelen en argumenten ten grondslag
is gelegd en wat hiervan de
verdere inhoud is. Het College ziet hierin dan ook
geen aanleiding om de
verzoekschriften alsnog openbaar te maken.
84.

Vervolgens voert de VGG aan dat bet College van Gedep
uteerde Staten van de
provincie Utrecht in haar besluit op bet Wob-verzoek
van de VGG ock een document
openbaar heeft gemaakt (genaamd ‘Questions & Answe
rs Provincies’) waaruit de
argumentatie van de provincies en de T8O’s blijict. Ten
aanzien van dit document zij
allereerst opgemerkt dat dit naar College heeft begrep
en abusievelijk openbaar
is gemaakt. Uit bet betreffende document kan slechts
in zeer algemene zin iets
worden afgeleid over bet standpunt en de daaraan ten
grondsiag liggende
argumenten in de beroepsprocedure. Het openbaar
gemaakte document vormt
daarmee geen reden on de beslissing om het verzoekschrif
t niet openbaar te maken
te 2
heroverwegen.
°
—

—

—

Overicje documenten (in het bijzonder: e-mailbericht
en
85.

Het College heeft aan bet slot van zijn besluit beslote
n ontrent openbaarmaking van
een aantal overige documenten. Het betreft meer in het bijzon
der:
(1) een aantal e-mailberichten als nader gespecificeer
d in het besluit; en
(2) e-mailberichten d.d. 20 september 2011 en d.d. 12 oktobe
r en 23 november
2011.

Een aantal e-mailberichten zoals nader gespecificeerd
in bet besluit
86.

87.

In bet besluit is een lijst met e-mailberichten genoemd die
gedeeltelijk openbaar zijn
gemaakt (bet overzicht begint met ‘e-mailbertchten
d.d. 20, 22 en 23 september
2011’ en eindigt met ‘e-mailbericht d.d. 5 januari 2012’).
Het betreft enerzijds e
mailberichten inhoudende correspondentie tussen de provin
cie(s) en haar/hun
advocaat en anderzijds tussen ambtenaren aangaande de
advisering over de
juridische positie van de provincie, de te voeren (proce
s)strategie, concepten voor
brieven en concepten van het beroepschrift bij bet
Gerecht. Aan de weigering tot
openbaarmaking van (een deel van) deze bericht
en heeft bet College bet volgende
ten grondslag gelegd:
(1) Het betreft documenten die zijn opgesteld ten behoev
e van intern beraad die
persoonlijke beleidsopvattingen bevatten (artikel 11 Wob).
(2) Openbaarmaking van de documenten zou leiden tot oneven
redige benadeling
van de (proces)positie van de provincies en de TBO’s
(artikel 10, tweede lid onder g
Wob).
Wat betreft de toepassing van artikel 11 van de Wob,
wordt door de VGG nog
opgemerkt dat bet College ten onrechte heeft nagela
ten te motiveren waarom geen

°

Deelder 2011, p. 255, verwijiend near AbRvS 27
mel 2009, 45 2009, 232 m. nt. Pd. Stalk, 35 2004/05 rn.nt. 11
Overkleeft-Verburg en ARRvS 3 december 1993,
Vermende D-11.2.
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gebruik is gemaakt van de
bevoegdheid om de gevraagde
informatie in
geanonimiseerde vorm te ver
strekken (artikel 11, tweede lid
Wob). Ten aanzien van
bet niet toepassen van de in
artikel 11, tweede lid van de
Wob, neergelegde
bevoegdheid, is door het Col
lege in het kader van de openba
armaking van
documenten een expliciete ove
rweging gewijd (zie bijvoorbee
ld hetgeen is
opgemerkt bij de Nota aan GS
d.d. 25 oktober 2011). Deze mo
tivering geldt in
gelijke zin voor de andere in
bet kader van bet verzoek beo
ord
eeld
e documenten.
Om onnodige herhalingen te
voorkomen heeft bet College dez
e
ove
rweging niet
steeds herhaald bij de beoord
eling van ieder afzonderlijk doc
ument. In dit kader
hecht bet College eraan nog
maals te verwijzen naar de uits
praak van de Afdeling
van 13 juni 2012, waarin de
Afdeling overweegt dat in bepaald
e gevallen kan
warden afgezien van het per
document of onderdeel daarvan
motiveren op welke
grond openbaarmaking ach
terwege wordt gelaten. Naar het
oordeel van bet College
is daarvan bier oak sprake, nu
niet expliciet bij alle documente
n is vermeld waarom
bet College geen aanleiding hee
ft gezien mu gebruik te maken
van de bevoegdheid
zoals die is neergelegd in arti
kel 11, tweede lid Wob. Voor zov
er uw commissie zou
menen dat de motivering ver
betering behoeft, zal dit bij gele
genheid van de
beslissing op bezwaar worden
hersteld.
88.

Mn de door bet College uitg
evoerde belangenafweging doet
niet af hetgeen VGG in
alinea (85) van bet bezwaarsch
rift heeft gesteld. De VGG mer
kt op dat er met
betrekking tot de beslissing van
de provincies om beroep in te stel
len tegen de
beschikking van de VGG spra
ke zou zijn van forse onduidelij
khe
den
en twijfels
binnen de samenleving in het
algemeen en de achterban van
de
VGG
in bet
bijzonder. Dit zou zijn ingege
ven door bet spanningsveld tuss
en de gewenste
gelijkberechtiging van mO’s
en andere grondbezitters enerzij
ds en de beslissing am
beroep in te stellen tegen een
beschikking van de Europese Com
missie waaruit die
gelijkberechtiging juist zou voo
rtvloeien anderzijds. De VSG ver
tolkt bier In de
kern genomen het eigen bela
ng van de VGG bij openbaarmakin
g van de stukken
en vertaalt dat als bet algemee
n belang dat met openbaarmakin
g zou zijn gediend.
Deze benadering gaat uit van
een onjuiste toepassing van het
bepaalde in artikel 11,
tweede lid van de Wob. De Wob
(en ook artikel ii, tweede lid daa
rvan) gaat uit van
openbaarmaking in bet kader
van een goede en democratische
bes
tuursvoering.
Voor bet meewegen van eige
nstandige belangen van verzoeker
s
bes
taat geen
ruimte. Hetzelfde geldt voor
bet toekennen van bijzonder gew
icht
aan
bepaalde tot
de democratische bestuursvoerin
g te rekenen belangen, zoals con
trole op
besluitvorming door bestuursor
ganen (ABRvS 22 juni 2010, UN
: 8M8796).
Hier zij overigens nogmaals her
haald dat de beroepsprocedure
die de provincies bij
bet Gerecht in Luxemburg heb
ben aangespannen tegen bet
Besluit van de Europese
Commissie niet tot doel heb
ben om bet streven naar gelijkb
erechtiging, onder
andere op bet vlak van subsidi
ering van grondverwerving, tuss
en de TBO’s enerzijds
en overige particulieren and
erzijds te belemmeren. De provin
cies hebben bet beroep
gezamenlijk met de TBO’s ing
esteld, met als belangrijkste red
en dat zowel de
provincies als de TBQ’s de effe
cten van de kwalificatie van de
sub
sidiering van
natuurbeheer als staatssteun
onwenselijk achten, zodat spra
ke
is
van een parallel
belang tussen beide partijen.
-

—

89.
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Ten aanzien van de weigeringsgrond van
artikel 10, tweede lid, onder g Wob verwijst
de VGG naar hetgeen zij daarover hiervoor
heeft opgemerkt. De College verwijst in
dit verband dan oak naar de reactie die bet daarop
eerder a) heeft gegeven. De VGG
herhaalt ook bier dat bet College ten onrechte
geen afweging zou hebben gemaakt
tussen enerzijds bet belang van bet voorkomen
van onevenredige benadeling van de
provincies en anderzijds het belang van bet
verstrekken van informatie. Deze
afweging is echter wel gemaakt, waarbij het
College tot bet oordeel is gekomen dat
de in artikel 10, tweede lid, van de Wob geno
emde belangen in dit geval dienen te
prevaleren boven het belang van openbaarrnaking
van de betreffende informatie.
Door de VGG wordt wederom de stelling betrok
ken dat er al veel informatie over de
beroepsprocedure openbaar is, waardoor bet belang
van ‘onevenredige benadeling’
aan gewicht zou hebben verloren. Naar bet oordee
l van het College is hiervan geen
sprake. Ret College verwijst hieromtrent naar
de uiteenzetting die bet hiervoor reeds
heeft gegeven (zie randnummers 61 tIm 68
en 77 tIm 80).
E-mailberichten d.d. 20 september 2011 en d.d.
12 oktober en 23 november 2011

91.

Aan bet slot van bet besluit heeft bet College beslote
n over de openbaarmaking van
e-mailberichten d.d. 20 september 2011 en
d.d. 12 oktober en 23 november 2011.
Ret College heeft deze berichten openbaar gem
aakt met uitzondering van de hierin
voorkomende namen en telefoonnummers van
ambtenaren, met een beroep op bet
belang van de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer ex artikel 10, tweede lid,
onder e Wob.

92.

De VGG merkt hierbij op dat gezien het relatieve kara
kter van deze weigeringsgrond
er een belangenaiweging moet warden gemaakt tussen
enerzijds het belang van
openbaarmaking en anderzijds bet belang van de
eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer. Weliswaar is niet bi] elk document explici
et vermeld dat er hieromtrent
een belangenafweging heeft plaatsgevonde bet
n;
College heeft deze
belangenafweging we) steeds gemaakt en heef
t deze belangenafweging in de
motivering van bet besluit ook ten aanzien van
een aantal documenten
geëxpliciteerd. Om onnodige herhalingen te voorko
men is deze gelijkluidende
motivering niet ten aanzien van ledere weigering
om de naam van een ambtenaar
openbaar te maken herhaald. Ten aanzien van
de weigering om de namen van de
ambtenaren openbaar te maken, verwijst bet Colleg
e voor bet overige naar hetgeen
hiervoor dienaangaande is opgemerkt (zie randnu
mmers 54 tim 60).

Specifieke documenten van Zeeland
93.

Naast de hiervoor reeds behandelde documen
ten, die bij alle provincies afzonderlijk
berusten, heeft bet College biernaast een besluit
genomen over de openbaarmaking
van een aantal meer specifiek binnen de provin
cie Zeeland aanwezige documenten.
Het betreft meer in bet bijzonder de volgende
documenten;
• Gemandateerd besluit d.d. 3 november 2011
• Brief hoofd Afdeling Gebiedsontwikkeling d.d.
3 november 2011
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Nota aan GS d.d. 25 oktober 2011

Gemandateerd besluit d.d. 3 november 2011
94.

95.

Het College heeft ervoor gekozen om in het document Geman
dateerd besluit d.d. 3
november 2011 aIle namen en telefoonnummers van de opstell
ers/betrokkenen bij
dat document onleesbaar te maken. Hieraan heeft het College
de uitzonderingsgrond
ex artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob ten gronds
lag gelegd. De VGG
merkt op dat dit geen absolute weigeringsgrond betreft en dat er
dus een
belangenafweging dient te worden gemaakt tussen het belang van
openbaarmaking
van de betreffencle informatie enerzijds en het belang van de
eerbiediging van de
persoonhijke Ievenssfeer anderzijds. De VGG voert aan dat uit
de motivering van het
besluit niet zou blijken dat die afweging is gemaakt, hetgeen een
(motiverings)gebrek zou vormen.
Naar opvatting van de VGG zou de belangenafweging in het voorde
el moeten
uitvallen van de openbaarmaking van de betreffende namen. In dit geval
is volgens
de VGG van belang dat het ‘slechts om namen gaat, welke gegevens nauwe
lijks
privacy gevoelig zijn’. De VGG stelt dat ult de jurisprudentie zou moeten
blijken dat
bovendien met betrekking tot ambtenaren slechts in beperkte mate
cen beroep kan
worden gedaan op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer waar het
hun
beroepsmatig functioneren betreft. Het betreft hier zo voert VGG aan
een
beroepshalve functioneren van ambtenaren omdat zij vanuit hun hoedan
igheid als
ambtenaar betrokken zouden zijrl bij de besluitvorming. De VGG bepleit
dat niet valt
in te zien waarom de bescherrning van bun persoonlijke levenssfeer dan
zwaarder
zou wegen dan het belang van de openbaarmaking van hun namen. De VGG
verwijst
ten slotte naar alinea (55).
—

96.

—

Ten aanzien van de weigeringsgrond ex artikel 10, tweede lid, aanhef en
onder e
Wob heeft te gelden dat bet College deze belangenafweging in bet besluit wel
degelijk heeft gemaakt:
“Wij besluiten dit document openbaar te maken met ultiondering van de hierin
voorkomende namen en contactgegevens van ambtenaren en anderen (artike
l 10,
tweede lid, onder e Wob). Voor wat betreft de namen en contactgegev
ens van
ambtenaren verwljzen wij naar vaste jurisprudentie, die bepaalt dat waar het
gaat
am het beroepshalve functioneren van ambtenaren, weliswaar slechts in beperk
te
mate een beroep ken warden gedaan op het belang van eerbiediging van
hun
persoonilyke Ievenssfeer, maar dat dit anders ligt indien het de openba
armaking van
namen van ambtenaren betreft. Namen zijn persoonsgegevens en derhalv
e verzet
het belang van eerbiediging van de persoonityke Ievenssfeer zich tegen het
openbear
maken daarvan. Wij wegen mee dat het hier niet gaat am het opgeve
n van een
neam aen een individuele burger, die met een ambtenaar in contact
treedt, maar am
openbearmaking aan een leder in de zin van de Wob (vgl. ABRvS 18 full
2007, AB
2007, 328; A5RvS 3 februari 2010, UN 8L1844; en ABRvS 4 juni 2008,
AB 2008,
232). Oak avenge contactgegevens, als telefoonnummers, mogen volgen
s deze
jurisprudentie warden geweigerd.”
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Op de deugdelijkheid van door bet Coll
ege gemaakte belangenafweging in bet licht
van de vaste rechtspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak is het College
hiervoor reeds uitvoerig ingegaan (zie rand
nummers 54 Vm 60 van dit
verweerschrift).
Brief hoofd Afdelinci Gebiedsontwikkel
inci d.d. 3 november 2011
97.

Net College beeR bet document Brief
hoofd Afdeling Gebiedsontwikkeling d.d.
3
november 2011 openbaar gemaakt, met
uitzondering van de hierin voorkomende
namen en contactgegevens van ambtenar
en. De VGG verwijst naar hetgeen zij
hieromtrent reeds heeft opgemerkt ten aanz
ien van bet Gemandateerd besluit d.d.
3
november 2011.

98.

In de motivering bij dit document heeft het
College in bet primaire besluit verwezen
naar bet voorgaande document (Gemanda
teerd besluit d.d. 3 november 2011). Voo
r
zijn motivering verwijst het College cok
bier naar hetgeen reeds opgemerkt ten
aanzien van bet Gemandateerd besluit
d.d. 3 november 2011.
Nota aan Gedpiiteerde Staten d.d. 25 okto
ber 2011

99.

I-let College heeft besloten om het docu
ment Nota aan GS d.d. 25 oktober 2011 in
zijn geheel niet openbaar te maken. Hier
aan heeft bet College ten grondslag geleg
d
dat artikel 11, eerste lid Wob zich verz
et tegen openbaarrnaking. In het bijzonder
betreft bet een ambtelijke nota die beste
md is voor intern beraad, die persoonlijke
beleidsopvattingen bevat. Daarnaast weeg
t bet belang van openbaarmaking niet
op
tegen bet belang van de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer (ex artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder e Wob) en leidt
dit tot onevenredige benadeling van
zowel de provincie Zeeland als de TBO’s
(ex artikel 10, tweede lid, aanhef en onder
9 Wob).

100.

De VGG merkt op geen kennis te hebben
kunnen nemen van de nota van 25 oktober
2011. Bij gebreke van die kennis betw
ist zij dat de nota (volledig) bestaat uit
persoonlijke beleidsopvattingen. In aanv
ulling hierop merkt de VGG op dat in elk
geval feitelijke gegevens openbaar zoud
en moeten worden gemaakt. Net is nog
steeds volgens VGG moeilijk voorstelb
aar dat de nota volledig uit persoonlijke
beleidsopvattingen bestaat. I-lieraan verb
indt VGG de stelling dat in bezwaar aisnog
de feitelijke gegevens openbaar zullen
moeten worden gemaakt. In dit kader acht
de
VGG bet van belang dat andere documen
ten die betrekking hebben op de juridische
positie van de provincie wel gedeeltelijk
zijn geopenbaard (VGG wijst op agendapunt
4 overleg BALG d.cl. 13 oktober en de e-ma
ilberichten van AKD d.d. 16 september
en 16 maart 2012). VGG voert aan dat
er voor deze documenten (wel) een
specifieke afweging beeR plaatsgevonde
n tussen feitelijke informatie en informatie
die persoonlijke beleidsopvattingen behe
lst. VGG stelt dat dit ook voor de nota op
zijn plaats was geweest.
—

—

101.

In bet besluit staat in dit kader dat voor
zover er sprake is van feitelijke informati
e in
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de nota, deze zozeer verweven is met de persoonlijke beleids
opvattingen, dat bet
niet mogelijk is een uitsplitsing tussen beiden te maken. De
VGG merkt op dat zij dit
niet kan beoordelen, flu zij geen kennis van tie documenten heeft
kunnen nemen.
Wel merkt de VGG op dat in de jurisprudentie de verwevenheid
tussen feiten en
opvattingen steeds minder snel wordt aangenomen, mede
am misbruik van de
beperking van artikel 11 Wob te 2
voorkomen. Volgens de VGG heeft bet College
’
slechts in algemene termen gemotiveerd waarom openbaarmaki
ng van de feiten en
geobjectiveerde informatie niet mogelijk is, hetgeen volgens haar
onvoldoende zou
zijn
-

102.

Naar aanleiding van bet bezwaar van de VGG is nogmaals kritisc
h bezien of de nota
feitelijke informatie bevat, die los kari warden gezien van de daarin
vervatte
persoonlijke beleidsopvattingen. Deze herbeoordeling leidt ertoe
dat aan de VOG
alsnog (beperkte) delen van de nota openbaar zullen warden
gemaakt. Deze delen
zullen voorafgaande aan de hoorzitting aan de gemachtigde van
tie VGG ter
beschikking warden gesteld.

103.

Bovendien wordt door VGG opgemerkt dat het College ten onrech
te onvoldoende zou
hebben gemotiveerd waarom geen gebruik is gemaakt van de
mogelijkheid om
informatie te verstrekken in een niet tot personen herleidbare vorm
ex artikel 11,
tweede lid Wob, zodat bet besluit in zoverre gebrekkig zou zijn. VGG
stelt dat in het
besluit slechts staat dat het College bet niet in het belang van en
goede en
democratische bestuursvoering acht am het resterende gedeelte van
de nota in niet
tot pei-sonen herleidbare vorm openbaar te maken. Het College acht
het onwenselijk
dat opvattingen van ambtenaren in bet publieke debat een zelfstandige
rol zouden
gaan spelen. Net is naar het oordeel van het College van belang dat
ambtenaren in
vrijheid kunnen adviseren.

104.

Het College hecht eraan erop te wijzen dat bet in bet primaire besluit wel
degelijk
voldoende heeft gemotiveerd waarom bet geen gebruik heeft gemaakt
van zijn
bevoegdheid om toepassing te geven aan artikel 11, tweede lid Wob:
“Volledigheidshalve vermelden wjf voarts geen toepassing te geven aan
de ons op
grand van bet Lweede lid van artikel 11 Wob toekomende bevoeg
dheid (vgl.
rechtbank Amsterdam 12 oktober 2011, UN 8R2322; ABRvS 20 juni
2011, UN
8R2322, r.o. 2.6.3), daar wij bet in dit geval niet in het belang van een
goede en
democratische bestuursvoering achten het resterende gedeelte van
de note in niet
tat personen te herleiden vorm apenbaar te maken. Wif achten bet onwen
sels’jk dat
de opvattingen van ambtenaren in bet publieke debat een zelfstandige
ml gaan
spelen (vgL rechtbank Haarlem 1 mel 2012, UN 8W4376). Hat is van
belang dat
ambtenaren in vrijheid kunnen adviseren, zonder dat zif bevree hoeven
sd
te zijn dat
zij of degenen die zij adviseren later met hun opvattingen geconf
ranteerd zullen
warden.”
—

105.

—

De VGG stelt dat bet College miskent dat bij toepassing van artikel
11, tweede lid

2tj w(fst VGG op AbRvS 21 jut! 2010, r.a. 2.4.2., AS 201
Hierbi
0/263 m.nt

stalk en Daa!de,. p. 268 e.v.
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Wob juist beleidsopvattingen
in geanonimiseerde vorm ope
nbaar worden gemaakt.
VGG stelt dat de adviseringsvri
jheid van ambtenaren hierdoo
r niet zoo worden
geraakt, aangezien de advieze
n dan niet tot de individuele
ambtenaar herleidbaar
zouden zijn. Het belang van
ambtenaren zoo volgeris VGG
losstaan van bet belang
van een goede en democratische
bestuursvoering waar bet College
zich op beroept.
Naar opvatting van de VGG bre
ngt het belang van eeri democr
atis
che
bestuursvoering juist met zich
dat overheidsinformatie zoveel
als mogelljk openbaar
is.
106.

Hot door VGG aangevoerde
neemt echter niet weg dat het
gaat om persoonlijke
beleidsopvattingen bestemd voo
r intern beraad. Zoals hiervoo
r reeds uiteengezet
heeft bet College op grond hier
van openbaarmaking geweige
rd. In hot bestreden
besluit heeft bet College slec
hts opgemerkt dat zij het tevens
onwenselijk acht dat
deze opvattingen van individ
uele ambtenaren in het publiek
e
deb
at eon zelfstandige
rol gaan spelen. Het openba
ar maken van deze opvattinge
n/ad
viez
en in
geanonimiseerde vorm zou bier
wel degelijl< toe kunnen leiden.
Daa
rbij heeft bet
College mede betrokken dat arti
kel 11, tweede lid Wob hem exp
lici
et de ruimte biedt
om eon aiweging te maken.

107.

Naast de beperking van ar-tikel
11, heeft het College tevens een
beroep gedaarr op
de weigeringsgrond van artikel
10, tweede lid, aanhef en onder
e Wob met
betrekking tot de persoonhjke
)evenssfeer. In reactie daarop
verwijst de VGG naar
haar opmerkingen hrerover in
de alinea’s (91) en (92) van haar
bezwaarschrift.

108.

Het College kan hier volstaan
met verwijzing naar hetgeen reed
s opgemerkt orider
randriummer 96.

109.

Ook heeft het College zich beroep
en op do weigeringsgrond van arti
kel 10, tweede
lid, aanhef en onder Wob (on
evenredige benadeling). De one
g
venredige benadeling
van de provincie is gelegen in
de schade die openbaarmaking van
het voorstel zou
toebrengen aan de provincie,
gelet op haar procespositie in de
beroepsprocedure bij
het Gerecht van do EU. Daamaa
st is de onevenredige benadeling
gelegen in do
noodzaak van bet good functio
neren van bet openbaar bestuur en
de daarmee
samenhangende noodzaak van
vertrouwelijkheid van het interne
ove
r-leg. Tot slot
zou openbaarmaking do TBO’s
in bun financiële positie en proces
positie schaden.
In het kader merkt de VGG alle
reerst op dat bet College het one
venredige nadeel
niet zou hebben afgewogen tege
n bet belang van openbaarmakin
g van do
informatie. Bij de belangenafweg
ing moet volgens VGG worden mee
gewogen dat al
veel informatie bekend is over
do beroepsprocedure en de red
ene
n
om
de procedure
te starten (quod non), waarbij
VGG verwijst naar alinea (79). De
VGG
stel
t dat dit
een aanwijzing is dat bet belang
van openbaarmaking bier zou mo
eten prevaleren.
VGG verwijst naar haar uitw
erking hieromtrent in de alinca’s
(58) t/m (64) en de
ahnea’s (74) Vm (76).

110.

111.

Ten aarizien van de weigering
sgrond ex artikel 10, tweede lid,
aanhef en onder g
Wob heeft to gelden dat het Col
lege deze belangenafweging in
bet besluit wet
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degehjk heeft gemaakt:
‘Ten tweede leidt openbaarmaking van het
voorstel tot onevenredige benadeling van
zowel de provincie Zeeland els de T8O’s (artik
el 10, tweede lid, eanhef en onder g
Wob). De onevenredige benadeling van de Pro
vincie Zeeland is gelegen in de schade
die openbaarmaking van hat voorstel toeb
rengt, aithans ken toebrengen, aan hear
procespositie in de lopende bero
epsprocedure bI.! bet Gerecht van Earste Aanl
eg
tegen de beschikking d.d. 13 juli
2011 (nr. C(2011) 4945 def). De pro vincie
Zeel
and
is niet gehouden informatie die hear proc
espositie ken schaden prijs te geve
n
door
openbaarmaking van documenten (vgs’. ABRv
S 17 mel 2006, UN AX2090; ABRvS 9
april2008, JB 2008, 124; en ASP vS 16 febru
ari 2011, AS 2011, 99). Dit
uitgangspunt geldt onverkort in een geva! a/s
het onderhavige, waarfn hat gaat orri
een beroepsprocedure bij het Gerecht van
Eerste Aenleg (vg!. ABRvS 24 november
2004, UN AR6306; en rechtbank s-Graven
hage 29 januari 2008, LJ)V 506876).
Daarnaast is de onevenredige benadeling van
de pro vincie Zeeland gelegen in hat
verlengde van hetgeen hierboveri ten aanz
ien van artikel 11 Wob is opgemerkt ten
aanzien van de bescherming van hat inter
ne beraad in de noodzaak van het goed
functioneren van het openbear best-uur en cia
daarmee samenhangende noodzaak
van vertrouwelijkheid van hat interne over
leg. De onevenredige benadeling van de
TBOs ten slotte, is ge!egen in hat felt dat open
baarmaking van de note d.d. 25
oktober 2011 hun financiële positie schaadt,
aismede hun procespositie in het door
hen ingestelde beroep tegen de beschikk
ing d.d. 13 full 2011 (nr. C(201 1) 4945
def.) van de Europese Commissie.”
-

—

Voor bet overige verwijst het College naar bet
hiervoor reeds naar voren gebrachte
(zie randnummers 61 t/m 68 en 77 t/m 80).
Conci usie
Op grond van bet voorgaande geeft bet Colleg
e uw cornmissie eerbiedig in overweging om
te adviseren bet bezwaar ongegrond te verk
iaren, met uitzondering van de hiervoor
genoemde specifieke punten waarbij is aarig
egeven dat deels aari de bezwaren van de VGG
tegemoet zal worden gekomen.
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Ultieg OG:
Shikken voor intern beraad; Vartrouwelijk advies
.

Samenvatting:

Moeotenkantoor Stibbe heeft namens eon aanta
l parlic.
grondbezitters, b brief van 19 oktober 2011.
b(j aRe provtncfate colleges in Nedertand eon
Iaatste somma iedI6nd, cm hat verienien van
aankoopsub
sidies eon terreinbelierende orgenisattes fIBCY
to sdiorten. BtJ gebreke doarvan geen aan s), ceder do hutni ie aankoopsubsidieregellng, per direct op
zond
er
4
t
r
to zuNen dagvaarden In
kort
—_ --‘

beacL_
brief vo

iesn hot (P0. to
hot
Wcen van.
-verordenIng..een procesbesluitvestta stellen
van do European Commisslo an 13 Juti 2011 (N308 In verband met een bemep tegen do
en eon sntwoordbrlef eon Stibbe to versturen. ?2010),dle eanleiding Is voor do somrnatle

Inlef ding:

Mvocatankanloor SUbbe heeft narnens een
daartoe opgerlclte Vereniging GeIkberechtlgaar,tal particullere grondbezltters in Nederland, Verenigd In do
ella pmvlnciale culleges in Nederland eon testalng Grondbezftters (VGG), blj brief van 19 oktober 2011, b
dies ann terreiribeherende órganTsaes (FO’s),te somrnaUe Ingedlend, cm hot verfènen van aankaopeubsl
echorten, biJ gebreka vrearvan zIj earigeven, zondonder do huldige eankoopsubsldleregeling per direct op to
er nader berIeht do provinole to zullen dogvaarden In
geding.
kort
De aanleiding van do ommaebrt& van Stibbe
EC). van 13 jull 2011 (N30812010) (blame: Is do beschflddng van do Europeso Cornmissia (hierna: de
do BeschIkkIng). Hot gevoig van doze beschi
lddng is dat
do Commisale TBOs als ondememlngen kwallt
veEteend dienen to wordon getneist ann de Eurolceert, zodat (andere) subsidies die aeh ThO’s worden
pese
ataatssteunregels
BUbsidies die In hot venleden ann do TBO’s
verleend beireffen staataateun en 4n -tenzfj do Corn
misate deze verenlgbaar heett verkteard metzI]n
do Intenie rnarkt- onrechunatig verieend.
Tar zake van de Inhaudetdke beantwoording van
do brieven van Stibbe vlndt nog overleg plants met hot
en hot Rljl( op basis van eon advies van advo
PO
nkanor AKO (kenmerk 8g750173).
Ii wordt gevraagd In to stenimen met doze adviez
voegde procesbesluft vast to stellan en do provln en van bet IPO. Ter ultwerking wordt u gevraagd bet bjjge
oiale PNB-regeflng vervallen to vericlaren.
1_
In ontwerp biJgoegde antwocrdbr)ef ann Stibbe
F Ti wordt u gevreagd do
to vereturen.
-

-

Zodra do advisering over do gevolgen van do
beschlkldng en
en e.e.e. cok met hot Rk Is afgestornd, zuffen wiJ de acties van de provlno(eo in IPO-verband Is
u nader adviseren over eon Informatiebrlef ann
PS en do telTeinbeherende organisaties.

Voorgeschied eels:

Met do lnwerldnglTedlng van hot ILO op I januarl
eon budget voor verwervlng van gronden voor do 2007 hebben do provincles do beschlkklng gekregen over
bectnlkbare budget voorgrcndven*ieMng EBS realisatle van do Ecologleche Hoofdstructuur (HS). Bet
In do ILG pedode Is opgebouwd ott twee componenten
hot ILG budget en bet PNB Ienlrigenbudget
Bet
-budget Is bedoeld voor aankopen door Natuurmn
rrienten (NM) en I-tot Zeeuwse Landschap (HZL). PNS
Op
29
Januerl 2008 (Pb 20Gb, nr. 03) hebben GS, confornu
bet !andelljk model, do Subsldieverordenilng Parllcu
m
llere
Terr
einbeJierende Natuurbeschemilngsorganisatle
in Zealand (hierna: PNB-verorr1ening’), vastg
estel
d
op
grond woarvan sindsdien aanlccopsuboldles ver s
bend wcrden eon NM en HZL tar reallsering van
do Zeeuwso EHS.
Op 18 mel 2009 heeft Advocatenkantoor Slibbe
nam
Grondbezttters (hierna: VG(f) ean alle Nederlandseens haar cHants do Verenlglng Ge(Ijlcberachbging
moratorium af Le reopen over do subsldleve,ienlng provincies eon brief gezorden, met hot verzoek eon
aan terrelnbeherende organisaties ten behoove
aanlcoop van natuürterrelnen. In overfeg met do provin
van
clea en LNV heeft bet IPO eon advocatenkant do
AKD Prinsen Van Wljmen gevraagd cm hen
oor
adviseren overdo wljze waarop de provincies ale vertegenwoordiger van alto Nederlandse provincles to
op
doze
bnieve
n
kunnen reageren en cm de risico’ voor do
provindes in keart Is brengen.
in bet vartrouwefljke advies van AKD Is aengegev
en:
—

—

1
-2-
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in verben daarmee heeft u
i juIIjL bCstoten halstandpunt van
fs van siaatstewen er vooep2
diMInister.anUTV, dat
alsn
van de bstdTring van parVc cggeen reden Isom k’te aan op bet verek van da VGG ev geen eprake
ier.
terr
am stopzewng
eInbeherende organis
br)gronden,- over ta.neme
de isndeIIjR vocrgelegde staatfes ten behocvë vande nkoop van (na
college hsslt tavene beslotenn en
nd
brie
f
te
veiz
end
en.
aubeldl8vertenlng san teyrelnbPS “begrp&(Jk Is lnformeren aansande het verzoek lot Op 21 JulijI. hee uw
ops
eherende or0anlsaffes ten beh
(procsdwele frifonatIe).
eeve van de eankoop ‘van natuchodlng van de
urteirelnen
Vraag. en/of probleemsie
lllng;
•Eesluftan confctm edv(es.
Actjeve Inforiiiatlepllcb
GS hepft PS eerder (2009) aent (zle 1n1armatepIicht)
Een tej lnzaie een nadere Inlormatiebiief gestuwd.
lnfomiat(ebiief san PS aT op
kane termn san GS

Overwegtng en adves:

worden sangeboden.

1. hWmmen met de edvieze
n van het IPO inzaka de pmeed
aeri*ripan EH5’
ure met babeki1ng tot dv Reg
&ir
V

,g.rond

In de Dreda Mvfcegroep Lan
delljk gebled (SA&G) van hat (PD
Is geadviseerat
1.
—

V

Ie ko ten van dé opdracht

WIJ dvIseren ij met daze aThi
lezen In Is stamrnen.
2. L)e S&&varc denlng
Parflcullere Tei’relnbehorend
e Nsiuurbeschermirlgsorganis
20084 ni 03) vwvailen vwk
3lles hi Zeatanri (Pb
In bet Radar van de rechtszeker lwan, conform hetin ontwerp bj,tgevvegdo beiIt
held
adv
,
iser
en
w
con
v
toen
Regefln formeel jte skk
an Hat bgevoégde conceplbeshat advise van de SALG de huldige PN2luit voorzietdaarmn.
iirekklnp van dellng Is ger
elateerd añ de rechLbrh
eId en njetLe olaIsian

——.-—m

•

3. Pnxesbesluft nemen. cr.,n
Hat pmcesbeafuit Is opgesteld form bijgevoegd ontwerp en in rnandaat verzenden ?3aSrAKD;
conform bet model van hot (PD.
4, In oniweip bIJgevo4gcte 1,ri
efaen Stlbhe ve,zenden. Bdef in resu
dáarvan wjl7igtnaar aenlelding van
mptie eanpeesen indien cia Inho
,iid
ovexieg met bet IPC).
WI] hebben een canoeptbrlefo
pge
slel
d
en
voorgelegd eon bet IPOvoor acc
procedura.
ordertrig. Debrief Is thans In
4.
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I.

Financiele consequenties;

Advieskosten worden ten laste van bestaande budget
tan gebracbt.

Voorstel ft nemeii GS-Besluit (moet identiek
zijn aan het voorbiad):
1. ‘instemmen met de adviezen van hat 1PO Inzake
tie procedures met betrekldng tot tie Regeflng
grondaankope
n EMS.

2. IDe Subsidleverordening Particullere Terremnbeherende Natuur
(Pb 2002, nr. 03) vervallen verldaren, conform bet in ontwer beschernilngsorganisaties In Zeeland
p bgevoegde beslult
3. Procesbesh4t nemen. conform bljgevoegd ontwer
p en hi mandaat vetienden near AKO;
4. In ontwerp bjjgevoegde brief aan Stibbe verzenden.
Brief In resumptle aanpassen Indien tie inhoud
dearvan wQztgt near eanleiding van overteg met bet IPO.
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Gedeputeerda Staten van Zethnd

g&szenhetvooisteivandeafdelin
gGBOnwrmicr
gelet op arllkei 145 van tie Provfrdew
et en erffkel 11, derde fld, van tie Wet
bvlchthg IandeflJk geWed
SeW dècgatlebes1ulten van Erov
indale Staten voor repelgevende bev
cdheld.i,an 9 navember
.2007;
Getet op heschfkklng van tie Eum
pese Commissle van l3Jufi 2011 (N30
81201 0) eli tie
.
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Gedeputeerde Staten

Provincie Zeeland
I

bericrpbrefan:

8 augustus 2012

uwkerimerk:

CKIAB 102309-1 2864747

onskenmerk:

13003357dg

afdeiing

Water, Bodem en Natuur

Stibbe Advocaten en Notarissen
t.a.v. de beer mr. A.A. al Khatib
Postbus 75640
1070 AP AMSTERDAM

Tevens per Fax verzonden:

+31 20 546 07 10

bijiage(n):

div.

behandeid door

—

doortcesntimmer

0118-631011

oricerwerp:

Beslissing op bezwaarschrift Stibbe/
VGG inzake Wob-verzoek.

1 2 FEB. 2013

I

Middeibvrg,

12 februan 2013

Geachte hear Al Khatib,
Omdat u hebt aangegeven dat de heer A.W. Bos niet meer
werkzaam is bij Stibbe, richten wu ons tot u.
U hebt namens de Vereniging Gelkberechtiging Grondbezitte
rs (VGG) te Hoenderloo b brief van 6 augus
tuS 2012, ingekomen bij de provincie op 8 augustus 2012,
een pro forma bezwaarschrift ingediend bij ons
college. Bij brief van 3 september 2012, ingekomen b de
provincie op 4 september 2012, hebt u uw be
zwaarschrift aangevuld.
Uw bezwaren hebben betrekking op oris besluit van 12 juli
2012, verzonden 13 jub 2012, waarbij wg uw ver
zoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur gedeeltelijk hebben afgewezen.
Op 4 december 2012 bent u in de gelegenheid geweest bet
bezwaar mondeling toe te lichten tdens een
hoorzitting van de onafhankelijke adviescommissie bezwa
arschriften. U heeft daarvan geen gebruik ge
maakt. Het advies van daze commissie, met het kenmerk
12077331, is als bqlage bij deze brief gevoegd.
De commissie adviseert:
1. De bezwaren ontvankelk verkiaren.
2. De bezwaren gegrond te verkiaren voor wat betreft
hat openbaar maken van (de!en van) de nota aari
GS van 25 oktober 2011 en de hoogte van de declaraties
van AKD, in die zin dat de provincie Zeeland
aan de hand van de nota van 25 olctober 2011 die tar
zitting beschikbaar is gesteld, de hoogte van haar
bijdrage openbaar maakt zoals aangegeven in het exemp
laar van de note, die als bijiage b dit besluit is
gevoegd.
3. De bezwaren voor hat overige ongegrond te verkiar
en.
4. Hat bestreden besluit gedeeltelk te herroepen met
batrekking tot hat afwijzen van openbaarmaking van
de nota aan GS van 25 oktober 2011 en met betrekk
ing tot de gedeelte van het besluit dat openbaarma
king van de hoogte van de declaraties van AKD afwijst
.
5. Het primaire besluit voor hat overige in stand te latan.
6. De gevraagde vergoeding voor de kosten van rechtsb
ijstand ex artikel 7:15 Awb toe te wijzen, voor wat
betreft da kosten met batrekking tot ean door een derde
beroepsmatig verleende rechtsbijstand waarb
hat gewicht van de zaak is gewaardeerd op 1, ad € 437,--.

12/02 2013 17:17 FAX

PCC ZEELAND

I 002/050

In het kader van de heroverweging van uw bezwaarschrift hebben wij door tussenkomst van de heer mr.
G. Pijnenburg van advocatenkantoor AKD, reeds (6 december 2012) een aangepaste versie van onze nota
van 25 oktober 2011 aan u doen toekomen, waarin meer feitelijke informatie en de reservering van de bij
drage aan de advocaatkosten voor Zeeland openbaar is gemaakt.
Hierbij ontvangt u onze beslissing op uw bezwaarschrift.
Besluit
Het advies van de bezwarencommissie en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen in het advies en
uit het verweerschrift worden door ons College onderschreven, voor zover zij in onderstaande nadere over
wegingen niet worden weerlegd c.q. nader gemotiveerd. In verband met de wziging van het op grond van
het besluit proceskosten hangende de advisering door de commissie, wordt de vergoeding kosten rechtsbij
stand per I januari 2013, op basis van het advies van de commissie gesteld op € 472,—.
Gelet op het voorgaande luidt ons besluit als volgt:
1. De bezwaren ontvankelijk verldaren.
2. De bezwaren gegrond te verklaren voor wat betreft
het openbaar maken van (delen van) de nota aan GS van 25 oktober 2011 en de hoogte van de de
claraties van AKD, in die zin dat de provincie Zeeland aan de hand van de nota van 25 oktober 2011,
die ter zitting beschikbaar is gesteld, de hoogte van haar bijdrage openbaar maakt zoals aangegeven
in het exemplaar van de note, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd
het verstrekken van een nadere motivering ten aanzieri van de punten in de hiema genoemde over
wegingen.
3. De bezwaren voor het overige origegrond te verklaren.
4. Met bestreden besluit gedeeltelijk te herroepen met betrekking tot het afwijzen van openbaarmaking van
de nota aen GS van 25 oktober 2011 en met betrekking tot het gedeelte van het besluit dat openbaar
making van de hoogte van de declaraties van AKD afwst
5. Het primaire besluit voor het overige in stand te laten.
6. De gevraagde vergoeding year de kosten van rechtsbijstand ex ertikel 7:15 Awb toe te wuzen, voor wat
betreft de kosten met betrekking tot een door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand waarbij
het gewicht van de zaak is gewaardeerd op 1, ad € 472,—.
-

-

Nadere overwepincien
Documenten met persoonIke beleidsopvattingen voor intern beraad.
Wij achten het onwenselijk dat de opvattingen van ambtenaren in het publieke debat een zelfstandige rol
gaan spelen. Wij hebben juist daarom telkens zoveel mogelijk feitelijk vermeld waar het document over gaat.
Wij wzen er op dat het verstrekken van informatie in een niet tot personen herleidbare vorm een discretio
naire bevoegdheicJ van ons college is. Het belang van een goede en democratische bestuursvoering moet
deze vorm van openbaarmaking eisen, bijvoorbeeld omdat anders niet goed te begrijpen valt waarom het
bestuur een bepaalde beslissing heeft genomen. Er kan dan evenwel niet volstaan worden met het anoniem
maken van het document, de tekst moet dan geobjectiveerd worden. Wij mogen van verstrekking in niet tot
personen herleidbare vorm afzien als wij daartoe aanleiding vinden. Het gaat ons er vooral em de kleine
groep ambtenaren die bij deze aangelegeriheid is betrokken, te beschermen en te voorkomen dat (zelfs
anoniem) geuite ambtelijke opvattingen publiek kenbaar worden. Daar komt b dat de VGG weet waarom de
provincies hebben besloten em beroep in te stellen. Wij hebben vernomen dat u dat in uw betoog tijdens de
hoorzitting van de provincie Overijssel heeft vermeld. Het is dus niet zo dat zonder deze informatie niet valt
te begrijpen waarom de beslissing om in beroep te gaan, is genomen.

Voorkomen van herhalingen
Voor zover er ten aanzien van een of meer documenten niet een expliciete overweging is gegeven of er eeri
verwijzing naar een expliciete overweging is gegeven, is daarvoor gekozen om herhalingen die geen redelijk
doel dienen te voorkomen. Het ging immers duidelijk om dezelfde soort documenten ten aanzien waarvan
ons standpunt genoegzaam uit de beschikking bIkt. Op grond van de rechtspraak van de Afdeling bestuurs
rechtspraak is het toegestaan om een besluit op een Wob-verzoek zodanig vorm te geven dat daarmee on
nodige herhalingen worden voorkomen:
Stukken van de Brede Adviesgroep Landelijk Gebied en het Vakberaad gronci
Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur is een ambtelijke of gemengd samengestelde adviescom
missie een instantie, met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk
is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij
ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. De Brede Adviesgroep Landelijk Ge
bied en het Vakberaad Grond zijn formeel ambtelijke adviescommissies. Zij bestaan, vanwege hun overkoe
pelende functie, uit ambtenaren van de betrokken provincies. Deze ambtenaren komen regelmatig
b elkaar
em onderwerpen te bespreken die te maken hebben met het Iandelijk gebied of met grondbeleid. Op basis
Bei,oort bij bried.d. 12 februan 2013 met one kenrnert: 13003357dg
van de afdeling Water, Bodem en Natuur

2
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daarvan kunnen zij in geval dat in hun prov
incie
prudentie (onder meer AB 2011/148) vaR onde aan de orde is hun bestuur adviseren. Op grond van juris
r informatie die is opgesteld voor intern
beraad ook informatie
over eeri specifieR op een beperkte perio
de betrekking hebbend project. in ons
geval gaat het om een sped
flek project, namelk de kwestie of er
beroep ingesteld meet worden. Het gaat
om ambtelijke commissies
waar vraagstukken worden besproken tusse
n ambtenaren en bestuursorganen die
met diezelfde vraagstuk
ken worden geconfronteerd. Men moet in
die commissies vr met elkaar kunnen
overleggen, zonder angst
voor confrontatie achteraf. Het overleg en
beraad heeft niet noodzakelijkerws gevo
lgen voor de besluitvor
ming door ons college. Voorzover dat wel
bet geval is hebben wij de stukken (Zee
uwse documenten) open
baar gemaakt.
Er is geen sprake van bescherming van proc
espositie
Wij steflen ens op bet standpunt dat de open
baarmaking van de procestukken in het onde
rhavige geval onze
procespositie schaadt Het gaat om een lope
nde procedure. Openbaarmaking van
die informatie zou ons
procespositie oneveriredig kunnen schaden,
doordat een leder in de gelegenheid is
daarop in te spelen. Het
proces kan daardoor negatief worden beln
vloed. Het belang van een goede en dem
ocratische bestuursvoe
ring wordt niet door dit standpunt geschaad
, omdat via de rechter een beoordeling
van onze argumenten en
uw verzoek Ran worden verkregen.
Openbaarmaking leidt niet alleen tot bena
deling van de procespositie van de provincie
Zeeland, maar gelet
op de verweveriheid, 00k tot een benadelin
g van de procespositie van de andere
parten die beroep hebben
ingesteld. Daar komt nog bij dat bij een rusti
g verloop van de procedure 00k de belan
gen van het Gerecht en
de Europese Commissie zn betrokken. W
wijzen erop dat 00k het Hof van Justitie
bet wezenike belang
heeff onderschreven van geheimhouding van
op lopende procedures betrekking hebbende
bet Hof is daarmee het zwaarwegende belan
stukken. Volgeris
g gediend dat gedurende de gehele proc
edure het debat tussen
parten en de beraadslagingen door de
gerechtelijke instantie ongestoord kunnen verlo
pen. In het kader van
het bepaalde in artikel 10, tweede lid aanh
ef en onder g van de WOB, dient bet Coll
ege niet alleen het be
lang van de (proces)positie van de provincie
te betrekken, maar dient het belang van open
worden afgewogen tegen het belang van
baarmaking te
het voorkomen van oneventedige benadelin
g van derden in het
algemeen. Daaronder moeten dus ook word
en begrepen de belangen van de Europese
Commissie (zijnde
de wederpartij van de provincies in de proc
edure) en de belangen van het Gerecht. Oak
de belangen van
deze derden zn niet gediend met de openbaar
making van (proces)stukken die betrekkin
g hebben op een
nog lopende procedure.
Openbaar maken namen van ambtenaren
W hebben ervoor gekozen om alie namen van
opsteilers van/betrokkenen bij de documenten
onleesbaar te
maken. Met een beroep op hat bepaalde in artik
el 10, tweede lid aanhef en onder e van de WOB
, hebben wij
hieraan ten grondsiag gelegd dat de persoonljk
e levenssfeer van de betrokkenen zwaarder
dient te wegen
dan het belang van openbaarmaking van nam
en, aangezien er in dit geval sprake is van een
openbaarma
king jegens een ieder. Voor zover in bet bestr
eden besluit niet steeds expliciet of door een verw
ijzing naar
deze belangenafweging is verwezen, is daar
gelet op cle gelijksoortigheid van de documen
ten voor ge
kozen om onnodige herhalingen te voorkom
en. Uw standpunt dat met betrekking tot amb
tenaren s)echts in
beperkte mate een beroep Ran worden geda
an op de eerbiediging van bun persoonlijke
levenssfeer waar
bet hun beroepsha)ve functioneren betreft,
vindt geen steun in bet recht. in de memorie
van toeiichting bij de
Wob is expliciet uitgesproken dat de bescherm
ing van de persoonlke levenssfeer ook toe kom
t aan ambte
naren. Uit de uitspraak van 18 juli 2007 (AB
2007, 328) 2007 blkt dat ook namen van
ambtenaren per
soonsgegevens zijn. Het is van belang dat
hat niet gaat am bet opgeven van ean naam
aan een individuele
burger die met een ambtenaar in contact treed
t, maar om openbaarmaking van de naam
in de zin van de
Wob.
—

—

Andere gronden van bezwaar
W wzen er op dat artike! 10 van het Europese
Verdrag voor de Rechten van de Mens niet
verplicht dat alle
beschikbare informatie wordt verstrekt en het
toestaat dat staten de mogelijkheid hebben orn
bij wet beper
kingen aan te brengen.
Wat betreft onze opvatting waarom bepa
alde financiële informatie niet openbaar
is (agenda Vakberaad
grond 15 september 2011), merken
wu tevens nog op, dat deze informatie geen betrekkin
g heeft op de be
stuurlijke aangelegeriheid waarop bet verz
oek em informatie betrekking heeft.
Tenslotte merken wij op dat wij alle docu
menten over deze bestuurlke aangelegenhei
d in de beantwoording
van bet verzoek hebben betrokken. Wij besc
hikken niet over andere documenten over
dit onderwerp.

Behoort b brIef rLd. 12 februari 2013 met ons
kenmerk: I 3003357dg
van de afdeling Waler, Bodem en Natuur
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Beroep
Belanghebbenden kunnen schriftehjk beroep instellen tegen dit besluit b
de Rechtbank te Middelburg, sec
tor bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg
In het beroepschrift neemt u ten minste op uw naam, uw adres, de datum
, tegen welk besluit u beroep instelt
(zo mogelijk een kopie meezenden) en waarom. Het beroepschrift
dient te worden ondertekend. U moet het
beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit
is bekendgemaakt. Doorgaans is dat
de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de termijn kan
er toe leiden dat met uw beroep
geen rekening wordt gehouden.
Als u overweegt beroep in te stellen, kunt u een informatiefolder aanvra
gen op het telefoonnummer 0118631400. U kunt de informatie 00k downloaden via http:Illoket.zeeland.n
l/bezwaar/beroep.
Wij wuzen u erop dat het beroep niet de werking van het besluit schors
t. U kunt een verzoek doen tot het
treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81, lid I van de Algem
ene wet bestuursrecht). U richt het
verzoek aan de voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank.
Voor de behandeling van het verzoek is
grifflerecht verschuldigd.
Hoogachtend,
gecieputeerde

BjflaQen:
1.
2.
3.
4.

Advies van de commissie voor bezwaren.
Verslag.
Verweerschrift.
Nota van CS van 25 oktober 2012.

Behoort b bnef d.ct. 12 febnJaii 2013 met one kenmerl<: 13003357a9
van de afdeling Water, Bodem en Natuur
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Comipwaar- beroep- en klaagschriften

o(schriJ4-

Provincie Zeeland

12077331
-J

I

I

Aan gedeputeerde staten

Case:201208003
Ons kenmerlc: 12077331

Middelburg, 0411212012
Verzonden:
.

L,

.

Onderwerp: Adies van de adviescommissie bezwaarschri
ften inzake bet bezwaar van Stibbe NV. Advocaten
en
notarissen.

Geacht college.
U treft bgaand aan het advies van de adviescommissie
bezwaarschviften inzake bet bezwaar van Stibbe N.y.
Advocaten en notarissen tegen uw besluit van 12 jull
2012 inzake een verzoek om informatie op basis van de
Wet openbaarheid van bestuur van do Vereniging Gelijk
berechtiging Grondbezitters to Hoenderloo van 11 april
2012.
Uw besluit op bezwaar dient zo spoedig mopelijk, doch
uiteilijk 21 januari 2013 aan bezwaarde te warden toe
gezonden, waarbij ii het advies en het versiag van do
hoorzitting meezendt en de mogelijkheid tot bet instelle
n
van beroep vermeldt.
Hot secretariaat van de adviescommissie bezwaarschri
ften ziet ten slotte graag een atschrift van hot door
u
genomen besluit tegemoet.
De adviescommissie bezwaarschriften,
Namens dozen,

,/,secreta.

Prvciehu RbdiJ 6
PosJbus 6001
4330 IA Jiddefhur

T: 101181 631274
F: 0J 18 631802
E: be.waarenheroep@zeeJnd.riI
-

-

www.zeend.nI
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Case-nuninier: 201108003

Documentnummor: 12077331
Advies van do advioscommisslo
bezwaarschrifton inzake hot bezwaar
van Stibbe NV. Advocaten en
notarissen tegen hot besluit van 12 juli
2012 inzake eon verzoek orn informatl
o op basis van do Wet
openbaarboid van bestuur van do
Veroniging Gelijkberechtiging Grondbez
itters to Hoendorloo van 11
april 2012.
1. Dozaak
Op 11 april 2012 verzoekt de hear A.W
. Sos van Stibbo Advocaten en notarisso
n (hierna to noemon: Stibbe),
namons cliënto de Veroniging Gelijkbo
rechtiging Grondbezittors ((VGG) hiem
a oak to noomon: bozwaardo) do
provincio cm kopieën van eon aantal
specifieke documonton op grand van
do Wet oponbaarheid bestuur (hior
na: Wob). Hot betreft stukkon die botre
kking hebben op do beroepsprocedure
Justitie van do Europose Unie tegen
aangespannen bj hot Hof van
do beschikking van do Europoso Com
misslo van l3juli 2011 (nr. C(2011)
4945 dof.) door do provincies en do Terr
einbehorende Organisaties (hierna:
TSO’s).
Bij bosluit van l2juli 2012, verzonde
n 13ju1i 2012. wijzen gedeputeerde state
n dit verzoek gedooltolijk at. Be
zwaardo kan zich met dit bosluit niet
veronigon on tekont hiertogon bezwaar
aan.
Eonzelfde verzoek am informatie is ingo
diend bij do avenge provincios on daar
veer hot overgrote deal op do
zolfde grondori gedeeltelijk afgewoze
n. De provincies hebbon bosloton semen
op te trokkon in do boroopsproce
dure bij hot Hot on zo oak in do afhandel
ing van do ingodiende Wob-verzooken.
veer hot overgroto doel oon eonsluid end
Dit botokent dat do provincies
besluit hebben genomon op het verz
ook em inforrnatie. For provincio
zijn or ochter eon aantal documen
ten specifiok per provincie. Op die punten
wijkon de bosluiton dan ook van
elkaar at.
2. Hot bezwaar
Gelet op do omvang van de bezwaron
volstaat de corrimissio mat verwijzing
near hetgeon bozwaarde in hot
bezwaarschrift d.d. 6 augustus 2012 en
in hot aanvu)lend bezwaarschrift d.d. 3
september 2012 hoeft aango
voerd.
3. Ontvankeliikheid
Hat bosluit waartogen bozwaar word
t gemaakt, dateort van 12 juli 2012 en is
bokendgemaakt op 13 ju daaraan
volgend. Bozwaarde hoeft eon pro-f
orma bezwaarschrift ingediend, gedateord
komon bij do previncie op 8 augustus 2012
6 augu
, dorhalve tijdig. Aangezion do grondon stus 2012, welke is inge
waren gemaakt is bozwaarde tot uitor
van bet bezwaar niot bekond
lijk 7 september 2012 in do gelogenh
oid gostolct dit verzuim te herstellen.
De grondon van hot bezwaar zijn aang
ovuld bij schnijvon van 3 september 2012
, ingekomon bij de provincie op 4
september 2012, derhalvo tijdig.
Bezwaardo is als goadressoerde van
hot beslu[t rochtstroeks bolanghebbonde
in do zin van artikel 1:2 van do
Algomono wet bestuursrocht (hioma: Awb
). Oak aan do avenge eisen die do Awb
Hat bezwaar is derhalve ontvankolk.
stolt in artikel 6:5 is voldaan.
4. Hoorzitting
Do commissie heeft partijon in de golo
gonh
houden op 4 december2012. Door bozw eid gosteld hun standpunt too to lichton tijdens eon hoorzitting, go
aardo is van doze gelegonhoid goon
woordigor van gedoputeerdo staten was
gobniik gomaakt. Eon vertegen
aanwezig b do hoorzitting. Vorwozen
proces-verbaal van do zitting.
wordt naar hot aangehochto
5. Samenstellinc commissio
Do commissio heoft zich over do bezw
aren beraden in do vclgonde samonsto
lling: do heron mr. J.H.F. Zigon
horn (voonzitter) en mr. L. do Kok (lid)
on movrouw mr. M.L. Bosman (lid). Do
zitting is gehoudon buiten afwozig
held van do hoer Do I(ok, hij is na afloo
p van do zitting bij de totstandkomin
g van hat advios botrokkon gowoest.
6. Beoordeling van hot bozwaar
Wettolijk kader
Ingevolgo artikel 1 van do Web voorzovo
r hier van belang, wordt in doze wot
on do daarop berustende bepalin
gen verstaan ondor:
b. bostuurlijko aangolegenhoid: eon aang
elogenhoid die botrekking hooft op bolo
daaronder bogropen de voorbereiding en
id van oen bestuursongaan,
do uitvoering onvan;
a. intern boraad: hat beraad over oon
bostuunlijko aangelogonhoid binnen eon
bostuurscrgaan, dan wel binnon
eon kring van bostuursorganon in hot
kador van eon gezamonlijko vorantwo
ordelijkhoid veer eon bestuurlijke
aangolegenhoid;
f. porsoenlijko beleidsopvatting: eon
opvatting, voorstol, aanboveling of conc
lusio van oon of moor porsonon over
eon bostuurlijko aangologenheid en
de daai-toe doer hen aangovoerde argu
menten:
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Artikei 3
1. Eon ieder kan eon verzoo
richten tot eon bestuursor k om informatie neergelegd in documenten over
eon
gaan of eon onder verantw
dienst of bedrijf,
oordelijkheid van eon bos bestuurlijke aangelegenheid
tuursorgaan werkzame inst
elling,
2. De vorzooker vormel
dt NJ ziJn verzoek do bestuu
rlijke aangolegenheici of hot
cument, waarover hij info
rmatie wenst to ontvangon.
daarop betrekking hobbend
3. Do voizoeker behooft bij
do
zijn vorzoek goon belang
4. Indion eon vorzook
to stotlon.
to algemoen geformuleerd
is, vorzookt hot bestuursor
lijk om ziJn verzoek to pre
gaan do vorzoekor zo spo
ciso
edig moge
5. Eon vorzoolc om informa ren en is bet horn daarbii behulpzaam.
tie worth ingowilligd met
inachtneming van bet bepaald
e in do artikelen 10 on 11.
Artikel 10
1. Hot verstrekken van
informatie ingovolgo doze
wet blijft achterwege voo
a. do eenhoid van do Kro
r zover dit:
on in govaar zou kunnen
b. do voillghoid van do
brongon;
Staat zou kunnon schadon;
c. bodriJfs- on fabricagog
ogovons botreft, die doo
r natuurfijko porsonon of roc
overheid zijn meegodeold
htsporsonon vortrouwelijk
;
aan do
d. porsoonsgegevens betr
oft als bodoold in paragraaf
gevons, tonzii do verstro
2
van
hoo
fdstuk 2 van do We
kking
2. Hot verstrekken van info kennolijk goon inbreuk op do persoonliJko lovenssfeo t boscherming persoonsge
mia
r maakt.
tlo
ing
evo
lge
doz
o wet blijft evonoens ach
niet opweogt togen do .vo
torwego voor zover bet bela
lgonde belangen:
ng daarvan
a. do botrekkingon van Nod
b. de economische of fina eriand met andere staton on met intornationale organis
nciele belangon van do Sta
onder c en d, bodoeldo
at, de andoro publiekrochtel aties;
bes
ke lichamen of do in arti
c. do opsporing en vervol tuursorganen;
kel la,
ging van stratbare foiton;
d. inspectie, controle en
toez
e. de oerbiediging van do icht door bestuursorganon;
porsoonllce levenssfeer
f. hot belang, dat do goadro
sseorde erbiJ hoeft els oer
ste kennis to kunnen nomon
g. hot voorkomen van ono
vonredigo bovoordoling of
benadeling van bij do aangelo van de informatie;
porsonon of rechtsporsonon
gonhoid botrokkon natu
dan wol van dordon.
urIjko
3. Hot twoode lid, aanhef
en ondor o, is niet van toep
assing voorzovor do botrok
met openbaarmaking.
ken persoon heeft ingesto
md
4. Hot oerste lid, aanhof
en
a, zijn niet van toepassin ondor c en d, hot twoedo lid, eanhef en ondor o, on bet
g voo
zovendo lid, aanhef on ond
Voorts bljjft in afwij king van rzovor hot milieu-inforrnatie betreft die betrokking
heeft op ernissios in hot mil or
ieu.
achtorwogo voorzover bet hot oorste lid, aanhef en ondor c. bet verstrekken van
milieu-informatie uitsluitond
bela
5. Hot tweode lid, aanhof on ng van openbaarrnaking niet opwoegt togon hot dear
gonoomdo belang.
handolingon botreft met eon under b. is van toopassing op hot vorstrokken van mil
iou-inforrnatie voor zovor doz
vortrouwelijk karaktor.
o
5. Hot tweede lid, aanhof on
• 7. Hot vorstrokkon van mil onder g, is niot van toopassing op hot verstrokken van
miliou-informatie.
ieu-informatio ingevolge doze
daarvan niot opweogt tog
wet blijft even eons achterwege
on do volgende bolangen;
voorzover hot belang
a. do boschorming van hot
mil
b. do bovoiliging van bedrijv ieu waarop doze informatie botrokking hoeft
en en bet voorkomon van
sabotage.
5. Voorzovor hot vierde lid,
en zovende lid op milieu- oerste volzin, niet van toepassing is, wordt bi] hot toepas
informatie in aanmerking gon
omon of dozo Informatie betr son van hot eorsto, tweede
bet miliou.
ekking heeft op ornissios in
Mike! 11
1. In goval van eon vorzoe
k om informatlo uit documont
en, opgosteld ton behoove
informatio vorstrokt over
daarin opgonomon porsoonliJ
van intern boraad, wordt goo
ko beloidsopvattingen.
2. Over persoonlijke boleids
n
opvattingen ken mot hot
oog
matio worden verstrekt in
niot tot personen herloidbare op oen goedo on democratische bostuursvoering info
zich erachtor heeft gosteld
vorm. Indion degeno die doz
r
o opvattingon heoft gouit
, daarmoo hoeft ingesternd
, kan de infcrrnatie in tot per
of
den verstrekt.
sonon horloidbare vorm wo
r
3. Met botrekking tot adviezo
strekkon van informatio ove n van eon ambtolijko of gernongd samongesteldo adviesc
cmrnissio kan hot ver
voomemon daartoo door r do daarin opgenomon persoonlijke beleidsopvattingen
plaatsvinden, indion hot
hot bestuursorgaan dat het rech
voor do aanvang van bun
tstrooks aangaat aan do lod
werkzaamheden kenbaar is
en van do adviescommissie
gor
4. In afwijking van bet oer
ste lid wordt bij milieu-informa naakt.
beleidsopvattingen afgowo
tie hot botang van do besche
rmlng van do porsoonlijke
gen tegen bet bolang van opo
tingen kan wordon verstro
kt in niet tot porsonon herleid nbaarrnaking. lnformatio over persoonlijke boloidsop
vat
komstigo toepassing.
bare vomi. Hot tweede lid, twe
odo volzin, is van ovoreen
Inhoudelijke beoordelin
g
Hot Wob-vorzook van boz
waarde ziet op do volgende
documonten:
•
Notitio overleg Brode Adv
iosgroop Landelijk Gebied d.d.
• Besprokingsvorslag
13 oktobor 2011
vergadejing BALG d.d. 13 okt
ober 2011
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Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied
d.d. 9 november 2011
Agenda vergadering RAW d.d. 9 november
2011
Besprekingsverslag vergadering BALG d.d.
9 november 2011
Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 15 septem
ber 2011
(Concept)Versiag Vakberaad Grond d.d. 15
september 2011
Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 27 oktobe
r 2011
Agenda Vakberaad Grond PC d.d. 5 april 2012
Memo MD aan iPO d.d. 26 september 2011
Memo MD aan IPO d4. 6 oktober 2011
Memo AKD aan IPO en de 12 Provincies d.d.
16 maart 2012
Concept Procesbesluit
E-mailbericht AKD aan IPO d.d. 10 oktober 2011
E-mailberichtAkDaarilPOd.d. 11 oktober 2011
E-mailbericht 1PO aan MD d.d. 10 oktober 2011
E-mailbericht IPO aan MD d.d. 4 oktober 2011
Verzoekschrift TBOs tot nietigverklaring van bet
besluit van de Europese Commissie met kenmerk
(2011)4945 def.
C
Verzoekschrift provincies tot nietigverkiaring van
bet besluit van de Europese Commissie met kenme
C (2011) 4945 def.
rk
Een aantal e-mails zoals hiema nader gespec
ificeerd
Zøepwse documenten
Gemandateerd besluit d.d. 3 november 2011
Brief hoofd Afdeling Gebiedsontwikkeling d.d.
3 november 2011 (mcI. procesbesiuit d.d. 3 novem
ber
2011)
Nota aan CS d.d. 25 oktober 2011

Gelezen de stukken en gehoord hetgeen is
besproken tijdens de hoorzitting ziet de commissie
geen aar3ieiding
af te wijkan van hetgeen is aangevoerd in bet
verweerschrift. in bet bijzonder overweegt de commi
ssie het vol
gende.
Ten aanzien van openbaarmaking van documenten
waarover de provincie niet beschikt
Ter zitting heeft de vertegenwoordiger van gedepu
teerde staten verklaard geen structureel overleg te voeren
de TBO’s. De commissie acht bet daarmee niet
met
onaannemelijk dat de provincie de gevraagde stukken
niet in het
bezit been. Bezwaarde beet niet aannemelijk
gemaakt dat de provincie deze stukken in bet bezit zou
hebben of
behoren te hebben.
Met betrekking tot de (hoogte van do) AKD- declara
ties, merkt de commissie op dat verweerder ter zitting
heeft
aangegeven geen bemoeienis te hebben gehad met
de financiële afwikkeling van de gezamenlijke opdracht
die
is verstxekt aan AKD. De provincie heeft er siechts mee
ingestemd een deel van de kosten die gemoeid zijn met
de uitvoering van de opdracht voor hear rekening te nemen
.
Ter zitting beet verweerder aarigegeven bet niet bezwa
arlijk te vinden dit bed rag aisnog openbaar te maken,
door middel van bet zichtbaar maken van bet bedrag
in
beschikbaar beet gesteld ten behoove van de behand de Nota aan CS van 25 oktober 2011 dat de provincie
eling van de beroepsprocedure door MD.
Ten aanzien van documenten waarover do pravincie
wel beschikt
Gelet op hetgeen ter zitting door do vertegenwoordiger
van CS is verklaard over bet interne karakter van bet
Vakberaad Grond IPO, ziet de commissie geen aanleid
mng te twfeien ean bet inteme karakter van tilt beraad
,
waarbij de cornmissie opmerkt dat de vertegenwoor
diger van CS onder meer heeft verkiaard dat bet een overleg
betreft waarbij naar aanleiding van de vraagpunten
wordt bepaald wie daarbij aanwezig zullen zijn. Er vindt
geen
bestuuilijke besiuitvorming piaats. Hot beraad is
een soort
wezig, maar op afroep bescbmkbaar. hetgeen verweerder denktank. Extemen zijn daarbij niet structureel aan
baseert op eigen waameming. MD heeft dit geverif
i
eerd en weergegeven in bet formele standpunt, zoals
dat in bet verweerschrift is opgenomen.
Ten aanzien van de specifiek Zeeuwse documenten
Voorafgaand aan de zitting overiegt de vertegenwoor
diger van gedeputeerde staten de Nota aan CS van
25
oktober 2011 waarbij delen van de nota openbaar zijn
gemaakt. Tijdens de zitting beet tie provincie, zoals
bier
boven reeds aangegeven, besioten deze nota nog
verder openbaar te maken. f-let door de provincie ter
beschik
king gesteide budget ten behoeve van de behandeling
van tie beroepsprocedure door AKD zal hiermee worden
geopenbaard. Afgesproken ms dat deze versie van de
nota na de hoorzitting aan tie commissie en bezwaarde
worden toegezonden.
Voor bet overige verwijst de commissie naar bet verwee
rschrift.
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7. Advies
De commissie adviseert gedepu
teerde staten:
1.
2.

de bezwaren ontvankelijk te verkiaren
;
de bezwaren gegrond te verkiaren
voor wat betreft bet openbaar mak
en van (delen van) de nota aan
van 25 oktober 2011 en voor wal
betreft de hoogte van de decla
GS
raties van AKD, in die zin dat de
provincie Zeeland aan de hand van
de nota van 25 oktober 2011 de
hoogte van haar bijdrage openba
maakt:
ar
3. de bezwaren voor het overige
ongegrond te verkaren;
4. het bestreden besluit gedeeltel
ijk te herroepen met betrekking
tot bet aMijzen van openbaarniaking
de nota aan GS van 25 oktober
2011 en met betrekking tot het
van
gedeelte van bet besluit dat
openbaarmaking van de hoogte van
de declaraties van AKO afwijst;
5. bet primaire bestuit voor bet
ovedge in stand te laten;
6. de gevraagde vergoeding voor
de kosten van rechtsbijstand ex.
artik
betreft de kosten met betrekking
tot een door een derde beroepsm el 7:15 Awb toe te wijzen, voor wat
atig veileende rechtsbijstand waar
het gewicht van de zaak is gewaard
bij
eerd op 1, ad. € 437,-.
Middelburg, 4 december 2012.

2012.08003
12077331
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2.

0 i Scr
Casenurnmer; 2012.08003

Documentnummer: 12077330

1 van de openbare hoorzitting van de commissie bezwaarschriften van de proviricie
Verslaq
Zeeland
cehouden op 4 december 2012 om 15:30 uur in het provinciehuis te MiddeIbur,
Samenstelling commissie:
De heer mr. J.H.F. Zigenhom
Movrouw mr. M.L. Bosman
Mw. mr. M.P. van derWijst
Mw. N.M. de Brune

voorzitter
,lld
,secretaris
,notuliste

Aan de orde is het bezwaarschrift van Stibbe N.y. Advocaten en notarissen te Amsterdam tegen
het
besluit van gedeputeerde staten van 12 juli 2012 inzake het verzoek om inforrnatie op basis
van de
Wet openbaarheicl van bestuur van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters te Hoenderloo
van
11 april 2012.
Verschenen partijen:
Zie presentielijst; gehecht aan het verslag.
De voorzitter opent de hoorzitting en
uit dat de heer De Kok niet ter zitting aanwezig is maar dat hij
wet bij het beraad over het advies betrokken zal worden. Hij vraagt aan de vertegenwoordigster
van
gedeputeerde staten, mevrouw Diwan, of ze nog jets toe te voegen heeft aan hetgeen at op papier
is
gezet.
Mevrouw Diwan geeft aan dat ze niets heefi toe te voegen.
De voorzitter meldt dat de nota van 25 oktober 2011 aan gedeputeerde staten inzake Regeling
grondaarikopen EHS, die voor de zitting door mevrouw Diwan aan de commissie is uitgereikt,
aan
bezwaarmaker zal rnoeten worden toegestuurd.
Mvrouw Diwan bevestigt dat het stuk na de zitting aan bezwaarmaker zat worden toegezonden.
Mevrouw Bosman vraagt zich af of de versiagen van het Vakberaad Grond wel bestemd zn voor
intern beraad, aangezien uit de verslagen blijkt dat vertegenwoordigers van Natuurmonumenten
en de
Provinciale Landschappen structureel aanwezig zijn geweest.
Mevrouw Diwan legt uit dat bedoelde vertegenwoordigers niet structureel aanwezig zijn bij dit beraad.
Het beraad is een overleg tussen arnbtenaren, welke geen vorm van bestuurlke besluitvormi
ng
inhoudt. In die zin is het een intern beraad en het feit dat zo nu en dan andere personen aarlwezig zijn,
maakt niet dat het overleg een ander karakter krijgt.
• Mevrouw Bosman vraagt wanneer exteme partijen worden uitgenodigd en wie dat bepaat.
Mevrouw Diwan geeft aan dat het Vakberaad Grond, naar haar eigen waarneming, een overleg is
waarbij meestal een aantal grond-juristen aanwezig zijn ter bespreking van een bepaalde
problematiek. Aan de hand van de agenda worden mensen voor dit overleg uitgenodigd. Zij geeft
aan
dat zij zeif overigens geen grond-urist is. Mevrouw Diwan bestempelt hat overleg as een soort
denktank.
De Voorzitter maakt hieruit op dat de externe organisaties niet structureel aanwezig, maar op afroep
beschikbaar zijn.
Mevrouw Diwan bevestgt dit en geeft aari dat AKD dit nader heeft ondergezocht en de uitkomst
hiervan heeft verwoord in het formele standpunt zoals dat is opgenomen in het verweerschrift.
Afhankelijk van de agenda sluit een medewerker van de proviricie Zealand al dam niet bi) dit oveileg
legt

fl

Mevrouw Bosman vraagt mevrouw Diwan de relatie met het IPO toe te lichten. Uit het verweerschri
ft
btijkt namelijk dat door het IPO opdracht is verstrekt aan AKD en dat de provincie hiervoor budget
beschikbaar heeft gested. Ze vraagt zich af of de provincie bemoeienis heeft gehad met de
opdrachtverstrekking aan AKD.
Mevrouw Diwan geeft aan dat de provincie Zealand ermee heeft ingestemd om een deal van
de kosten
haar rekening te nemen, omdat het ook haar belang betreft. Overigens heeft de provincie nog
declaratie
Mevrouw Bosman
dat duidelijk is dat budget beschikbaar gesteld,
zich
er nog bemoeienis
de financiêle afwikkeling.
voor

geen

ontvangen.

geeft

aan

er

is

geweest

met

Dit versiag is een korte en zakelijke weergave van het verharidelde ter zitting.

is

maar

vraagt

af

of
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Mevouw Basman merkt op dat tilt do aanvuule
nde grondon van bezwaar bIkt dat eon ande
re
provincie we! de hoogte van de eigon bdrage
oponbaar heoft gemaakt. Zo heeft niet in do
stukken
kunnen vinden waarom do provincie Zeeland
daarvoor niet heeft gekozen.
Mevrouw Diwan geoff aan dat ditjuist is, maar
dat do provicie or op zich goon bozwaar tegen
heeft dit
aisnog openbaar to maken. Zij geoff aan do nota
van GS van 25 oktober 2011 hierop eon
to zuulon
passen en doze aangepaste versio na do zitting
aan de commissio en bozwaarde to zullon doon
toeko men.
Movrouw Bosman vraagt zich af hoe do cohorenti
o wordt gowaarborgd van do besluiten die word
en
genomon near aanuoiding van do bohandeuingo
n bij do 12 provincies.
Movrouw Diwan antwoordt dat do provincie Zeel
and zich moor op do achtorgrond bovindt. Do
provincio Zooland boschikt ook niet over stuk
ken botreffende de communicatie tussen do prov
Zooland en do TaO’s, aangezion or niot allerlo
incio
i ovorloggon p!aatsvindon met do TBO’s. Er
wordt we!
kritisch naar do beoordoling on do uitspraak goko
kon, omdat eon aental zaken nog niot duidolijk
zn.
Zij geoft tonslotto eon dat or vorschillendo advi
ezon zuulon worden gogevon on dat hot godopute
ordo
staten vrij stoat b haar boslissing andoro oms
tandighodon moo to wogon. Do kwostio spoolt
hier
ochter mindor Do provincie heoft konnis genomen
van do uitspraak en als or risico’s aan vorbondo
n
zijn, dan zullon zo daar als provincie moo om
mooten gaan.
Do voorzittor s!uit do hoorzitting.
Middelburg, 0411212012.

-Th

E4_j_>socrotaris
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Presentielijst comm issie bezwaar- en beroepschriften
2012.08003-12027060

openbare behandeing als bedoeld in artikel 7:2 van de Aigemene wet bestuursrecht
van het bezwaar
schrift van:

Stibbe N.y. Advocaten en notarissen
d.d. 4 december 2012 om 15:30 uur

PRESENTIELIJST
Aanweziq Afweziq

Naam
(Bezwaarmaker)
Stibbe N.y. Advocaten en notarissen
heer A.W. Sos

X

-

(pirect-beIanhebbende)
X

-VGG

Namens GEDEPUTEERDE STATEN:
X

-

Mevrouw mr. D.J. Diwan
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VERWEERSCHRXFT TEN BEIIOEV
E VAN DE BEZWARENCOMt4ISS
IE ZEEL.AND
De bestreden beshssing
a. Het bezwaarschrift: 6 augustus 2012
pro forma bezwaar, 3 september 2012
aanvullend
bezwaarschrift, ingediend door mr
A.W. Bos namens de Vereniging Geli
jkbe
rech
tiging
Grondbezitters (“de VGG”).
b. Het bestreden besluit: Besluit van
het College van Gedeputeerde Staten
van Zeeland d.d.
12 juli 2012, met kenmerk 12017376
.
c. De grondsiag van het besluit:
De bestreden beslissing is gebaseerd
op de volgende
wettelijke bepalingen:
Artlkel 3
1. Een eder kan eeri verzoek am Iriform
atle neergele9d in documenten over
een bestuurlijke aangeleenheId
nchten tot een bestuursorgaan of
een onder verantwoordeHjkhetd van
een bestuursoraan werkzarne
instelllng, dienet of bedrijf.
2. De verzoeker vermelcit bij zljn verz
oek de bestuurlljke eangelegenhel
d of het daarop betrekking hebbend
document, waarover hTJ informetl
e wenat 1€ ontvangen.
3. De verzoeker behoeft t1j zljn verz
oek geen belang te stelten.
4. Indien eeri verzoek te algem
een geformuleerd Is, verzoekt het bestu
urorgaan de verzoeker zo spoedig
mogeIlJl< om zIJn verzoek te prec
iseren en is het hem daarblj behulpzaa
rn.
5. Een verzoek om Informatie wordt ingewl
lhgd met Inachtnernlng van het bepa
alde In de artiketen 10 en 11.
Artlkei 10
1. I-let verstrekken van lnfornatIe inge
volge deze wet blljft achterwege voor zove
r dit:
a. de eenheid van de Kroon In geva
ar zou kunnen brengen;
b. de veirigheid van de Staat zou kunn
en schaden;
c. bedrljfs- en fabricagegegevens betre
ft, die door natuurlljke personen of rech
tspersonen vertrouwelljk aan
de overheld zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedo
eld In paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van
de Wet beschermng
persoonsgegevens, tenzlj de verst
rekklng kennelljk geen lnbreuk op de persoo
nhljke levenssfeer maakt.
2. Het verstrekken van lnforrnatle inge
voige deze wet biljft eveneens achterweg
e voor zover het belang
daarvan niet opweegt tegen de volg
ende belangen
a. Ce betrekklngen van Nederland
met andere staten en met Internatlo
nale organisatles;
b. de economlsche of flnanciële belar
igen van de SI-eat, de andere pubilekre
chtelljke lichamen of Ce in artikel
la, onder c en d, bedoelde bestu
ursorganen;
C. de opsporlng en vervolging van
strafbare feiten;
C. inspectie, corn-ole en toezlcht door
bestuursorganen;
e. de eerbiedlging van de persoonhljke
levenssfeer;
f. het betang, dat de geadresseerde erbiJ
heelt als eerste kennls te kunnen rema
n van de Iniormatle;
g. het voorkomeri van onevenredige bevo
ordeling of benadeling van bij Ce aang
elegenheld betrokken
natuurlljke personen of rechtspersone
n dan wet van derden.
3. Het tweede lid, aanhe( en oncler
e, is niet van toepasslng voorzover de betro
kken persoon heeft ingesternd
met operibaarmaking.
4. [let eerste lid, aanhef en order
c en d, hat tweede lid, aenhef en orde
r e, en bet zevende lid, aanhef en
onder a, zijn niet van toepassing voor
zover bet miiieu—informatle betreft die
betrekking heeft op ernissles In
het milieu. Voorts biIjft Ic, afwljking
van bet eerste Id, aanhef en onder
c, het verstrekken van milieu
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informatie uitsiuitend
achterwege voorzover bet
beiang van openbaarmaidn
genoemde belang.
g niet opweegt tegen
bet daar
5. Het tweede lid, aanhef
en onder b, is van toep
assing op bet verstrekken
deze handelingen betreft
van niiiieu-informatie voo
met een vertrouweiijk
r zover
karakter.
6. i-let tweede lId, aenhef
en onder g, Is niet van toep
assing op bet verstrekke
n van miiieu-informatie.
7. Net verstrekken van mii
leu-inforn,atie ingevolge
deze wet biijft eveneens
beiang daarvan niet opw
achterwege voorzover
net
eegt tegen de voigende
beiangen:
a. de beacherming van
bet milieu waarop daze
informatle betrekklng hee
ft;
b. de beveliiging van bedrijv
en en bet voorkomen van
sabotage.
S. Voonover bet vierde lid,
eerste voizin, niet van toep
assing is, wordt bij bet
tweede en zevende lid
toepassen van net eers
op miiieu-informatie In aan
te,
rnerlclng genomen of dez
e infontatie betrekklng
emissies in bet milieu.
heeft op
Artikel 11
1. In gevai van een ver
zoek om informatie uit doc
umenten, opgesteld ten beh
oeve van intern beraad
geen Informatie verstrekt
, wordt
over daarin opgenomen
persooniijke beieidsopvattin
2. Over persoonlijke bele
gen.
idsopvattingen ican met
bet oog op een goede en
democratlsche bestuursvo
informatie worden verstre
ering
kt in nlet tot personen
herleidbare vorm. Indien
degene die dew opvatti
geuit of zich erachter hee
ngen heeft
ft gesteid, daarmee heeft
lngestemd, kan de informa
vorm worden verstrekt.
tie in tot personen herleid
bare
3. Met betrekklng tot adv
iezen van een ambteiijke
of gemengd samengestelde
verstrekken van informa
advlescommissie kan bet
tle over de daarin opgeno
men persooniijke beieidao
pvattingen plaatsvinden,
bet voornemen daavtoe doo
indien
r bet bestuursorgaan dat
bet rechtstreeks aangaa
t ean de leden van de
adviescomrnissie veer de
aanvang van bun werkza
amheden kenbaar is gem
aakt.
4. In afwljking van het eers
te lid wordt blj miiieu-info
rmatie het beiang van de bes
persoonlijke beieldsopve
cherming van de
ttlngen afgewogen tege
n bet betang van openbaarm
aking. Informatie over
persooniijke beleidsopva
ttingen kan worden verstre
kt In niet tot personen her
leidbare vorm. Het tweede
tweede volzin, is van ove
reenkomstlge toepassi
lid,
ng.

De ontvankelijkheid van
het bezwaar

Termijn: Sezwaar is gem
aakt bij brief van 6 aug
ustus 2012, derhalve binnen
(artikel 6:7 Awb). Bij brief
zes weken
van 9 augustus 2012 hee
ft het College van Gedep
van Zeelanci (“het Colleg
ute
erde Staten
e”) de ontvangst van het
pro forma bezwaarschrift
een termijn gegeven om
bevestigd en
de gronden van het bezwa
ar in te dienen tot en me
2012. Deze groncien zijn tijd
t 7 september
ig ingediend (aanvullen
d
bezwaarschrift 3 september
Aan de vereisten van artike
2012).
l 6:5 Awb is voldaan. Mr.
A.W. Sos is als advocaat van
bevoegd om bezwaar te ma
de VGG
ken. Aangezien het beslui
t zich richt tot de VGG is
een rechtstreeks, bijzon
er sprake van
der belang en is derhalve
voldaan aan het belangheb
van artikel 1:2 Awb. Sez
bendenvereiste
waar is geniaakt tegen een
appellabel besluit. Boven
VGG voldoende proces
dien heeft de
belang bij een op het bez
waar

Het bezwaar is ontvan
kelijk.

te nemen beslissing.
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Overwegingen wa
arop de beslissing
berust
(1) het beti-eft docu
menten die zijn opge
steld ten behoeve va
persoonlijke beleids
n intern beraad die
opvattingen bevatte
n als bedoeld in art
(2) de documenten be
ike
l
11 Wob;
vatten persoonsgeg
evens die gelet op de
persoonlijke levenssf
eerbiediging van de
eer van de betrokk
enen niet openbaar
(3) het belang van op
ge
ma
akt worden;
enbaarmaking van
de gevraagde inform
deel van die inform
ati
e
met betrekking tot
atie weegt niet op teg
een
en het be(ang van he
onevenredige bevoor
t voorkomen van
deling of benadelirig
van
bij de aangelegenheid
personen of rechtspe
betrokken natuurli
rsonen dan wel van
jke
derden als bedoeld in
en onder g Wob;
artikel 10 tweede lid
, aanhef
(4) het befang van op
enbaarmaking van
de gevraagde inform
deel van die inform
atie met betrekking tot
atie weegt niet op teg
een
en
de economische of fln
provincies als bedoeld
anciele belangen van
in artikel 10 tweede
de
lid, aanhef en onde
r b Wob.
De bezwaren
1.
2.

Kort samengevat vo
ert de VGG in haar be
zwaarschrift cle volge
nde gronden aan:
In de eerste plaats vo
ert de VGG aan dat he
t College ten onrechte
documenten openba
heeft geweigerd
ar te maken met als
motivering dat het da
De VGG betwist ko
arover niet beschikt
rt samengevat dat
.
voornoemde docume
provincie berusten. Vo
nten met bij de
orts stelt de VGG dat
voor zover de docume
berusten de provin
nten bij het IPO
cie gehouden is ook
documenten die bij he
verstrekken. Door de
t
IPO
berusten te
VGG wordt bovendien
gesteld dat cle provincie
informatie te beperkt
he
t verzoek om
heeft opgevat door
volgens de VGG rilet
documentatie in het on
tev
en
s alle
derhav,e dossier te
verstrekken, waarbij
onderhavige dossier
VG
G
onder het
verstaat het gelijkb
erechtigingsdossier. Te
documenten omtrent
n aanzien van de
de hoogte van de de
claraties van AKD ste
deze documenten ook
lt de VGG tevens da
al berusten deze flEe
t
t bij de provincie maar
de provincies behoren
bij het IPO bij
te berusten. Ten slo
tte doet de VGG een
EVRM.
beroep op artikef 10
—

—

-

—

—

-

—

—

3.

In de tweede p(aats
voert de VGG aan da
t het College ten onrec
om een deel van de
hte heeft geweigerd
documenten waarove
r de provincie wel besch
openbaar te maken.
ikt, (votledig)
Ten aanzien van de
(gedeeltelijk) niet open
documenten betwist
baar gemaakte
de VGG het interne ka
rakter hiervan, aisme
zijn van persoonlijke
de dat er sprake zou
beleidsopvattirigen.
Voor zover er wel sprak
documenten opgesteld
e is van
ten behoeve van int
ern beraad met daari
beleidsopvattingen
n
persoorilijke
zouden deze docume
nten volgens de VGG
openbaar gemaakt die
ge
an
onimiseerd
nen te worden. Het
College heeft de name
van/betrokkenen bij
n
van
opstellers
de documenten onlee
sbaar gemaakt. Kort sam
VGG dat de belange
engevat stelt de
nafweging die het Co
llege in dit kader he
onvoldoende is gemo
eft gemaakt
tiveerd, en dat het
be
lang van openbaarmak
persoonsgegevens zw
ing van de
aarder dient te weger
i dan het belang va
persoonlijke levenssf
n eerbiediging van de
eer. Ook ten aanzien
van de documenteri die
openbaar zijn gema
(gedeeltelijk) niet
akt met een beroep
op onevenredige benade
ling betwist de VGG
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dat er van een dergelijk
e motivering sprake zou
zijn. De VGG voert tevens
onvoldoende is gemoti
aan dat
veerd waarom de weige
rin
gsgrond van artikel 10,
onder g terecht is ingero
twe
ede lid
epen. Als laatste betwis
t de VGG dat het in de
niet gaat om informatie
documenten
die bij openbaarmaking
de financiëie positie van
zou kunnen schaden. Hie
de provincie
rbij wijst de VGG er bov
endien op dat de provincie
aannemelijk zou hebben
dit niet
gemaakt.
Reactie op bezwaren
4.

Door de provincie zal in
dit verweerschrift ter ove
rzchtelijkheid zoveel mo
aansluiting worden gezoch
gelijk
t blj de volgorde die in het
bezwaarschrift is getian
teerd.
5.
Het Wob-verzoek van de
VGG ziet op de volgende
documenten:
• Gemandateerd beslui
t dcl. 3 november 2011
• Brief hoofd Afdeling
Gebiedsontwikkeling cLd
. 3 november 2011
• Procesbesluit d.d. 3
november 2011
• Nota aan GS d.d. 25
oktober 2011
• Notitie overleg Brede
Adviesgroep Landehjk Geb
ied d.d. 13 oktober 2011
• Besprekingsverslag ver
gadering BALG d.d. 13 okt
ober 2011
• Notitie overleg Brede
Adviesgroep Landelijk Geb
ied
d.d. 9 november 2011
Agenda vergadering BALG
d.d. 9 november 2011
•
Besprekingsverslag vergad
ering BALG d.d. 9 novem
ber 2011
• Agenda Vakberaad Gro
nd IPO d.d. 15 September
2011
• (Concept)Verslag Vak
beraad Grond d.d. 15 sep
tember 2011
• Agenda Vakberaad Gro
nd IPO d.d. 27 oktober
2011
• Agenda Vakberaad Gro
nd IPO d.d. 5 april 201
2
• Memo AKD aan P0
d.d. 26 september 2011
• Memo AKD aan PU d.d.
6 oktober 2011
•
Memo AKD aan IPO en de
12 Provincies d.d. 16 ma
art 2012
• Concept Procesbeslui
t
• E-mailbericht AKD aan
P0 d.d. 10 oktober 2011
• E-mailbericht AKD aan
IPO d.d. 11 oktober 201
1
• E-mailbericht P0 aan
AKD d.d. 10 oktober 201
1
• E-mailbericht IPO aan
AKD d.d. 4 oktober 201
1
• Verzoekschrift TBO’s
tot nietigverklarng van
het besluit van de Europese
met kenmerk C (2011) 494
Commissie
5 def.
• Verzoekschrift provincies
tot nietigverklaring van
het besluit van de Europ
Commissie met kenmerk
ese
C (2011) 4945 clef.
• Een aantal e-mai)s zoa
ls hierna nader gespecific
eerd
6.

De bezwaargronden die de
VGG aanvoert vallen ult
een in twee onderdelen. In
eerste plaats licht de VG
de
G toe waarom volgens haa
r het College ten onrechte
geweigerd documenten
hee
ft
openbaar te maken me
t als motivering dat de pro
daarover niet beschikt. In
vin
cie
cle tweede plaats wordt doo
r de VGG ulteengezet waa
naar haar mening het Col
rom
lege ten onrechte heeft
geweigerd om een deel van
de
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documenten waaro
ver de provincie wet
beschikt, (voHedig) op
College zal hierna ac
enbaar te maken.
htereenvolgens deze
Het
twee oncterdelen be
spreken.
Openbaarmaking
van documenten w
aarover de provincie
niet beschikt
7.
Het College van GS
heeft aan cle weigering
tot openbaarmaking he
grondslag gelegd:
t volgende ten
“Wij beschikken nie
t over documenten
betreffende de comm
(correspondentie, ge
unicatie
spreksverslagen etc.)
tussen de provincie Ze
omtrent- de door u
elànd en de T8Os
bedoelde bemepspro
cedure. Wsj beschikk
documenten betreffe
en
ev
enmin over
nde declaraties van
dan wel betalingen ea
niet over deze docume
n AKD. Aengezien wi’
nten beschikken, ku
nnen deze door ons nie
gemaakt.”
t openbaar warden
8.

9.

10.

11.

12.

De VGG betwist dat
de documenten betre
ffende de communica
provincie en de ThO’
tie tussen de
s, en de documente
n betreffende declarat
betalingen aan AKD,
ies van dan we!
niet bij de provincie
berusten. Per categori
wordt door de VGG
e documentatie
vervolgens ulteengez
et waarom de provincie
over voornoemde do
volgens de VGG wet
cumenten zoo besch
ikken of zou moeten bes
betwist de VGG dat
chikken. Daarnaast
Gedeputeerde State
n niet gehouden zijn om
verstrekken, voor zo
de
ze documenten te
ver deze bij het IPO
berusten.
De documentatie over
de relate van de provin
cie met de TBO’s
Zoals verwoord in he
t bestreden besluit be
schikt de provincie nie
betreffende de commu
t over documenten
nicatie (correspon
de
ntie, gespreksverslagen
provincie Zeeland en
etc.) tussen de
de TBO’s omtrent de
door de VGG bedoeld
Aangezien de provin
e beroepsprocedure.
cie riiet over deze do
cumenten beschikt, ku
niet openbaar worde
nnen deze door haar
n gemaakt.
Ten aanzien van de
documentatie over de
relatie van de provincie
de VGG dat cle provin
met de TBO’s stelt
cie bet verzoek om op
enbaarmaking te bepe
uit te gaan van docu
rkt
opgevat door
mentatie die ziet op de
beroepsprocedure bij
Justitie, en niet teven
he
t
Hof van
s op documentatie die
ziet op het onderhavig
e dossier.
Ingevolge het bepaald
e in artikel 3, tweede
lid, van de Wob dient
zijn verzoek de bestuu
de verzoeker bij
r)ijke aangetegenh
eid
of het daarop betrekkin
document, waarover
g hebbend
hij informatie wenst
te oritvangen te verm
elden.
Zoals reeds aangegev
en in de bestreden
beslissing hebben Ge
verzoek van de VGG,
deputeerde Staten he
gezien bet onderwerp
t
van de brief van de VG
2012 “Beroepsp
Gd.d. 11 april
rocedure van uw pro
vin
cie
bij het Hof van Justitie
verzoek om inform
(inclusief
atie op basis van de
Wet openbaarheid van
inhoud daarvari, aldus
be
stu
ur)
” en de
opgevat dat dit uitslu
itend ziet op de beroe
Hof van Justitie.
psprocedure bij bet
—

—
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Blj de beoordeling of
een bestuursorgaan
een verzoek voldoende
kijkt de rechter daarbi
ruim heeft opgevat
j zowel naar de lett
erl
tjke tekst als naar de
verzoek. Fiet College
stre
kking van het
is van oordeel dat het
mede gelet op het ond
inhoud van voornoernde
erw
erp en de
brief cLd. 11 april 201
2 het verzoek van
mogen opvatten zoals
de VGG heeft
bet dat heeft gedaan
.
—

—

14.

Zoals hiervoor reeds
toegelicht had het doo
r een rechtsgeleerd
opgestelde verzoek
raadsman
van VGG als onderwerp
‘Beroepsprocedure van
bij het Hof van 2ustiti
uw provincie
e (inclusief verzoek
om informatie op basis
openbaarheid van bes
van de Wet
tuur)”. Op pagina 1
en 2 van de brief wordt
het verzoek vervolgen
de aanleiding van
s toegelicht. Deze aan
leidirig houdt verband
door de verschillende
met bet felt dat er
provincies beroep is ing
esteld bij bet Hof van
Europese Unie tegen
Justitie van de
de beschikking van de
Europese Commissie
(nr. C(2011) 4945 def
van
13 jull 2011
.). Vervolgens wordt
bet verzoel< om informatie
Bij de specificatie van
gespecificeerd.
het verzoek wordt vee
lvuldig verwezen naa
beroepsprocedure’ (sp
r
de
vo
ornoemde
ecificatie onder numme
rs 1,2 en 4). Bij bet laa
van de omschrijving
tste punt (6)
van het verzoek wordt
ten slotte verzocht orn
documenten die betrek
‘alle overige
king hebben op de be
roepsprocedure bij het Ho
Het College heeft, ge
f van Justitie’.
let op de hiervoor zak
elijk weergegeven tek
de brief van Stibbe van
st en strekking van
11 april 2011, het verzoe
k aldus mogen uitleggen
uitsluiterid betrekking
dot dit
had op documenten
(zo
als
nader gespecificeerd
het verzoek genoemde
onder de in
punten 1 tot en met
6) die betrekking hadden
samengevat de ber
op kort
oepsprocedure bij bet
Hof van Yustitie.
De VGG voert in bezwa
ar aan dat de algemen
e verwijzing in de door
verzoek gegeven ops
VGG in haar
omming van gewens
te documenten naar ‘he
dossier’ voor bet Colleg
t
on
derhavige
e aanleiding had moete
n vormen om bet verzoe
te begrijpen dat dit tev
k mede aldus
ens betrekking had op
bet ‘ge(ijkberechtiglng
op hetgeen hiervoor is
sdo
ssi
er’. Gelet
opgemerkt over de dui
delijke tekst en strekki
verzoek en gelet op
ng
van
bet
het feit dat de verwijzin
g naar het onderhavige
verzoek niet is toegelich
dos
sie
r’
in bet
t, heeft bet College bet
verzoek mogen opvatte
dat heeft opgevat.
n zoals het
—

—

—

15.

16.

—

Overigens zij hierover

nog opgemerkt dat de
verplichting om op grond
informatie te verstrek
van de Wob
ken zich beperkt tot
inf
orr
natie die op het mome
indiening van het verzoe
nt van
k2
bestaat.

Het verzoek van de VGG
gevat geen betrekking
heeft dan ook in ieder
op documenten die zijn
vervaardigd na de datum
verzoek (zijnde 11 apr
van het
il 2012).
17.

Voor zover de VGG
kan worden gev

olgd in hoar steiling da
College te beperkt heeft
t haar verzoek door bet
opgevat, heeft te gelden
dat de provincie ook ove
documenten niet beschi
r deze
kt.

2

Zie Daalder 2011,
p. 396 en bUvaorbeefd AbRvS
24 september 2008, UN
Daaider 2011,
SF2158.
P. 397.
Vg?. bUvoorbeeld AbvS
21 augustus 2001, AS
2003, 42 en AbRvS 14
december 2005, UN AU793
8.
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18.

De VGG betwist dat de provincie niet beschikt over
documentatie over de relatie van
de provincie met de T8O’s met betrekking tot de
beroepsprocedure 1,11 bet Gerecht
van de EU. Er zou sprake zijn van Intensieve samen
werking/contact/overleg tussen
de TBO’s en de provincies, hetgeen de VGG onderb
ouwt onder verwijzing naar een
aantal (deels openbaar gemaakte) documenten.

19.

VGG leidt uit de door haar genoemde documenten
bet vermoeden af dat er sprake
zou zijn van een intensief contact tussen de T3O’s en
de provincies. Volgens de VGG
zou het daarom naar het College begrijpt aannem
elijk zijn dat de provincie
Zeeland zou beschikken over documentatie over
de relatie van de provincie Zeeland
en de TSO’s met betrekking tot de beroepsprocedure
bij bet Gerecht van tie EU.
—

—

20.

VGG verwijst ten eerste naar een versiag van het Vakbe
raad Grand van 15
september 2011 en concludeert op basis daarva
n dat er bij deze overleggen
vertegenwoordigers van de Landschappen aanwe
zig waren. Set is juist dat
vertegenwoordigers van de Landschappen in bepaalde
gevallen aanwezig waren bij
bet Vakberaad Grond. Voor zover bet College docum
enten met betrekking tot bet
Vakberaad Grond, waarbij de beroepsprocedure
aan do orde is geweest, onder zich
heeft, zijn deze documenten echter inhoudelijk beoord
eeld.

21.

VGG wijst erop dat het beroepschrift dat namens
de T8O’s bij het Gerecht is
ingediend in de conceptversie en in de definitieve
versie aan de provincies is
toegezonden. Dit is juist. Met toestemming van de TSO’s
en de Provincies hebben de
TBO’s en de Provincies over en weer kennis genom
en van de (definitieve concepten
van) de beroepschriften. De daarop betrekking hebben
de stukken zijn eveneens
beoordeeld en deels openbaar gemaakt.

22.

VGG wijst er tot slot nag op dat er in Zuid-Holland
strategisch overleg zou zijn
gevoerd met de TBO’s en dat bet College van Gedep
uteerde Staten van Overijssel
een afschrift van een brief over tie aankoopsubsidierege
ling zou hebben toegezonden
aan tie T3O’s. Set gaat hierbij ten eerste am docum
enten die zich (uitsluitend) bij de
colleges van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
respectievelijk Overijssel
bevinden. Het gaat bovendien om documenten
die geen betrekking hebben op de
beroepsprocedu re.

23.

Anders dan door VGG wordt gesteld is er geen sprake
van documenten betreffende
de communicatie tussen de provincie en de TBO’s
omtrent de beroepsprocedure, die
bet College onder zich beeft. De documenten die
het College met betrekking tot de
beroepsprocedure onder zich beeft (waaronder
begrepen de door VGG op pagina 12
van baar bezwaarschrift onder 1 en 2 genoemde
documenten) zijn door bet College
in bet kader van het verzoek beoordeeld. Over
meer of andere documenten met
betrekking tot de beroepsprocedure beschikt bet
College niet. In dat verband merkt
het College op dat deTBO’s en de provincies
zelfstandig beroep hebben ingesteld.
Set gaat hierbij om gescheiden trajecten. Set is
daarom oak logisch dat er onder bet
College geen documenten berusten met betrekking
tot tie relatie tussen tie TBO’s en
de provincie Zeeland over deze beroepsprocedures.
Voor zover (vertegenwoordigers
van) tie TBO’s aanwezig zijn geweest bij overleggen
waar ook ambtenaren van de
Pagina 7 van 33
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provincie Zee)and aanwezig
zijn geweest (en waarbij de
beroepsprocedure aan de
orde is gesteld), zijn de daa
rop betrekking hebbende doc
umenten door het College
beoordeeld.
De (hoote van de) dedara
ties van AKD
24.

In bet bestreden besluit hee
ft bet College eveneens aan
gegeven niet te beschikken
over documenten betreffe
nde declaraties van dan we)
beta
hngen aan AKD.
Aangezien de deze documente
n niet onder bet College ber
ust
en, kunnen ook deze
niet openbaar worden gem
aakt.

25.

Ten aanzien van cie hoogte
van de declaraties van AKD mer
kt de VGG op dat bet
lasbg te geloven is dat de
provincie niet beschikt over
documenten hieromtrent.
Hierbij wijst de VGG op stuk
ken waaruit zou blijken dat
de provincies opdrachtgeve
zijn van AKD en oak gezame
r
nlijk de declaratie zullen bet
alen. Om die reden mag
volgens de VGG verwacht
worden dat de provincies oak
over de betreffende
declaratie(s) beschikken.

26.

Voor deze documenten hee
ft te gelden dat deze niet ond
er het College berusten,
maar onder het IPO. Het is
juist dat AKD ten behoeve en
in opdracht van onder
andere onze provincie wer
kzaamheden verricht in verban
d met bet onder andere
door onze provincie ingeste
lde beroep tegen de beschik
king van de Europese
Commissie. Deze werkzaamh
eden maken onderdeel ult van
een in 2009 door bet
Interprovinciaal Overleg aan
AKD verleende opdracht. Dc
ove
reenkomst met AKD is
(dus) uitsluitend tussen laa
tstgenoemd kantoor en bet Inte
rpro
vinciaal Overleg tot
stand gekomen. Door AKD
worclt dan ook naar ons Col
lege
hee
ft begrepen
uitsluitend gedeclareerd aan
bet Interprovinciaal Overleg.
Dat er door de
gezamentijke provindes (Zie
de door VGG aangehaalde bes
luitvorming van het
College van Gedeputeerd
e Staten van Overijssel) daa
rto
een
e
budget aan bet
Interprovinciaal Overleg bes
chikbaar is gesteld en dat er
over de aan bet IPO ult te
brengen offertes overleg is
gevoerd met ambtenaren van
de provincie Zuid-Holland
en Utrecht, doet er niet aan
af dat de provincie Zeeland niet
de opdrachtgever van
AKD is geweest, geen overeen
komst met AKD heeft geslote
ri en geen declaraties
van AKD heeft ontvangen.
—

—

27.

De VGG voei-t bier aan dat,
indien de provincie rilet over
deze documenten
(declaraties) zou beschikken
omdat deze berusten bij het
IPO, toch tot
openbaarmaking zou moeten
overgaan. Hetzelfde zou hebben
te gelden met
betrekking tot documenten
aangaande de beweerde relatie
tussen de TBO’s en onze
provincie met betrekking tot
bet beroep tegen de beschikkin
g van de Europese
Commissie. In dat verband
betrekt de VGG de stefling
onder verwijzing naar een
uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raa
d van State van 25 mel
2011 dat de documenten
bij de provincie behoren te
ber
usten. Dc VGG noemt een
viertal gevallen waarin er
volgens haar sprake is van een
situ
atie dat stukken bij het
College behoren te beruste
n. Volgens de VGG zou bet
ult de literatuur voortvloeieri
—

—

AbRvS 25 mel 2011, Gst. 201
1/121 en AR 2011/233.
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dat in de vier door haar
genoemde gevallen, stukke
n onder ons College behore
berusten. De VGG verwij
n te
st in dat verband naar pag
ina
156 en 157 van E.J. Daald
Handboek openbaarheid
er,
van bestuur, Den Haag 201
1.
28.

De VGG stelt ten eerste dat
de documenten onder ons
College behoren te berust
omdat er sprake zou zijn
en
van een functionele relatie
tussen het bestuursorga
de documenten. Deze stelling
an
en
van de VGG berust kennel
ijk op de volgende passag
tilt het hiervoor aangeh
e
aalde handboek;
“Maar in andere gev&len
is moeihjker eon te gev
en wanneer bepaalde stu
een bestuursorgaan beh
kken cinder
oren te berusten. Te den
ken
volt bijvoorbeeld eon het gev
wearin een bestuursorga
al
an werkzaamheden eon
een derde uitbesteed. In
gevallen zal het dossier van
som
mi
ge
die derde don moeten en kun
nen worden beschouwd als
berustend cinder een bes
tuursorgaan. D,t is in led
er geval eon de orde wanri
warden gezegd dot er
eer ken
een functionele relatie tus
sen
het bestuursorgaan en de
dacumenten is. Of er spr
ake is van aen functionel
e relatie zal ean de hand van
concrete feiten van het
de
geval moeten warden beo
ordeeld.”

29.

30.

De door de VGG aangeh
aalde passage ult het hie
rvoor bedoelde handboek
derhalve uitsluitend op het
ziet
geval waarirt een bestuu
rsorgaan bepaalde
werkzaamheden aan een
derde uitbesteedt. In dit
geval is er geen sprake van
geval waarin de provincie
een
werkzaamheden aan een der
de uitbesteedt. Er bestaa
hiervoor) uitsluitend cen
t (zie
contractuele relatie tussen
AKO en het Interprovinc
Overleg met betrekking
iaa
l
tot de door AKD te verric
hten werkzaamheden. Het
vermag niet in te zien wa
College
arom er in een geval dat
de provincie geen opdrac
van AKD is en ook de ult
htg
ever
die opdracht vooi-tvlo&end
e declaraties niet betaalt,
sprake zou zijn van een
er
toch
zodanige functionele relatie
tussen de proviricie en dez
documenten dat geconclud
e
eerd zou moeten worden
dat die documenten cinder
College berusten. Van eni
ons
ge uitbesteding van werkz
aam
heden aan de TBO’s is
evenmin sprake, terwij
i er (zie hiervoor) buiten
de door ons College reeds
beoordeelde documenten
geen documenten zijn me
t betrekking tot de beweer
relatie tussen de lEO’s en
de
de provincies met betrek
king tot de beroepsproce
dure.
Bovendieri zij opgemerkt
dat er geen sprake is van
een contractuele relatie tus
het P0 en de proviricie(
sen
s) waaruit voortvtoeit dat
het IPO verplicht is afschr
de declaraties aan (de
iften van
bestuursorganen van) de
provincie(s) te leveren. In
uitspraak van 13 juli 200
de
5 waarnaar door de VG
G wordt verwezen wordt
de Afdeling overigens sle
door
chts opgemerkt dat de
Commissie onderzoek caf
nieuwjaarsnacht 2001 niet
ébr
and
had bedongen dat zij de bes
chikking zou krijgen ove
door de onderzoekers geb
r het
ruikte werkmateriaal, zoa
ls
in dat geval
gespreksverslagen. Dit leid
de ertoe dat de Minister
zich in die zaak terecht op
standpunt had gesteld dat
het
de documeriten niet bij
hem
berusten of behoorden
berusten.
te
—

—

—

31.

De VGG stelt voorts dat
de IPO in dit geval onder
de verantwoordelijkheid van
de

5
A
bRVS 13 juli 2005, Gst
2005/138 mnt. R. KoQper.
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provincies werkzaam iou
zijn. Voor cie conclusie dat
het P0 in dit geval zou wer
orider verantwoordelijkheid
ken
van de provncies is ingevo
lge vaste rechtspraak
vereist dat het IPO zich (in
dit geval) moet richten naar
opdrachten of aanwijzingen
van ons College (vergelijk
de door de VGG zeif aangeh
aal
de uitspraak van de
Afdeling bestuursrechtsp
raak van 25 mel 2011, UN: BQ
5933 r.o. 2.4.3). Door de
VGG wordt terecht niet ges
teld dat de IPO zich in haar
relatie tot AKD dient te
richten naar opdrachten of
instructies van (onder and
ere) ons College. Oat er ove
de aan het IPO ult te brenge
r
n offerte vooraf overleg is gev
oerd met arnbtenaren,
alsmede dat de verzoekschrif
ten in concept door AKD
aan de provincies zijn
voorgelegd, maakt nag niet
dat het IPO zich met betrekk
ing tot haar coritractuele
relatie met AKD en meer
specifiek de door AKD aan
het
IPO
verstuurde declaraties
moet richten naar de aanwij
zingen en opdrachten van
(onder andere) ons College
.
Vooi-ts betwist het College
dat er sprake zou zijn van
de situate dat de docum
opzette(ijk buiten het bestuu
enten
rsorgaan zijn gebracht teneinci
e de werking van de Wob
te frustreren of te doorkru
isen. Ons College heeft hier
voor toegelicht dat en waa
de declaraties zich niet ond
rom
er ons College maar onder
het IPO bevinden. Van een
situatie waarin, laat staan opz
ettelijk, iou zijn beoogd om
de werking van de Wob te
frustreren kan dan oak bez
waarlijk warden gesproken
.
—

—

32.

33.

Overigens doet de VGG in alin
ea (32) stellen dat, indien
de documenten bij de
provincie behoren te berust
en, het College de betreffen
de
documenten alsnog
openbaar moet maken. Dez
e (onjuiste) stelling worcit in
alin
ea (38) terecht
genuanceerd, waar wordt
opgemerkt dat nadat het Col
lege (aaritoonbaar) al het
redelijkerwijs mogelijke hee
ft gedaan om de document
en te achterhalen zal
moeten worden beoordeeld
of de documenten openba
ar gemaakt kunnen worden.
Gelet op het voorgaartde doe
t zich naar het oordeel van
het College echter niet de
situatie voor dat cia door de
VGG verzochte documeriten
bij de provincie behoren te
berusten. Op het College rust
derhalve ook niet de plicht am
al het redelijkerwijs
mogelijke te doen om de doc
umenten alsnog te achterhal
en,
teneinde die
documenten daarna te kun
nen beoordelen.
—

—

Beroep oo artikel 10 EVRM
34.

Voorts doet de VGG een ber
oep op artikel 10 EVRM, dat
er tevens toe zou strekken
een recht op informatie jeg
ens de overheid toe te kennen
. Naar opvatting van de
VGG iou dit recht warden
geschonden indien het College
openbaarmaking van de
betreffende documenten zou
weigeren met als motivering
dat het documenten
betreft die niet bij de provin
cie berusten maar bij het IPO
.
Daze overigens
summier toegelichte stal
ling van de VGG vindt geen
steun in het recht.
In had kader hiervan hecht
het College eraan am te wij
zen op een overweging uit
uitspraak van de Afdeling van
de
19 januari 2011:
—

—

35.

‘2.3.2, Voorts faaft het doo
r De Linkse Kerk betoogde,
dat zij op grand van artike
van hat EVRM recht heeft
! 10
op verstrekking dan wel openba
armaking van de a
mailberichten. Met de bepalin
gen in de Wob is inmenging
in het in artikel 10, eerste
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lid, van het EVRM ge
waarborgde recht om
inhichtingen te ontvang
wet voorz!en. Voorts
en in dit geval b,j
is voldean aan het ve
reiste dat de inbreuk
noodzakelijk is in be
op
dat recht
t befang van het be
schermen van de rec
mallberichten zjn na
hte
n
van
anderen. De e
ar hun aard bestemd
voor intern verkeer.
EVRM niet vereist da
Nu
art
ike
! 10 van het
t alle informatie verst
rekt wordt of openbaar
dat artike! staten die
wordt gemaakt en
part,j zijn bij het verdrag
de mogel,jkheid b/edt
beperkingen te verbi
bij wet
nden aen het verstrek
ke
n
da
n wel openbaar make
gegevens en docume
n van
nten
bijvoorbeeld ter besch
erming van bet belan
vertrouwelijke sfeer te
g am in
kunnen ‘brainstorm
en ‘zonder vrees voar
bet kunnen waarborg
gezichtsverlies en
en dat bij de vormge
ving van het beleid de
vrijheid bun gedach
betrokkenen in alIe
ten en opvattingen ku
nn
en viten
voorziet in een derge
en de Wob in artikel
lijke beperking, besta
11
at geen grond voor he
college in strijd me
t aordeel dat het
t die bepaling niet de
door De Linkse Kerk
mailberichten volledig
gevraagde a
heeft verstrekt dan
we! openbaar heeft 6
gemaakt’
Volgens de Afdeling
bestuursrechtspraak ve
reist artikel 10 van he
alle informatie wordt
t EVRM niet dat
verstrekt of wordt op
enbaar gemaakt en bie
die partij zijn bij he
dt
dat artikel staten
t verdrag de mogelij
kheid bij wet beperki
de verplichtirig om ge
ng
en
te
verbinden aan
gevens en documente
n te verstrekken of op
De Wob houdt een cie
en
ba
ar te maken.
rgelijke toelaatbare be
perking in. Hiervoor is
waarom de Wob nie
toegelicht dat en
t noopt tot openbaarm
aking van de door VGG
documenten. Dat bre
verzochte
ngt gelet op de hiervo
or aangehaalde uitspraa
Afdeling bestuursrechts
k van de
praak met zich da
t artikel 10 van het EV
is geschonden.
RM in dit geval nie
t
—

—

36.

—

—

Documenten waaro
ver de provEncie we
l beschikt
37.

38.

Eerst warden door de
VGG haar bezwaren be
sproken die betrekking
documenten waarove
hebben op de
r alle provincies afzon
derlijk beschikken. De
daarbij de volgende
VGG hanteert
verdeling:
(1) Documenten (ge
spreksvers)agen en ag
enda’s) met betrekk
die hebben plaatsge
ing tot besprekingen
vonden tussen verte
ge
nw
oordigers van verschHle
(2) Adviezen aan de
nde provincies.
provincies van AKD ad
vocaten en correspon
AKD advocaten.
dentie van en met
(3) De verzoekschrif
ten die door de provin
cies en de TBO’s zijn ing
Gerecht van de EU.
ediend bij hat
(4) Overige docume
nten (in het bijzond
er e-mailberichten).
Documenten (aesprek
sverslagen en agen
da’s) met betrekking tot
hebben alaatsgevond
besprekingen die
en tussen veftegenw
oordigers van verschil
lende arovincies
Het College heeft
een besluit genomen
over de openbaarm
documenteri die betre
aking van een aantal
kking hebben op besp
rekingen die hebben
tussen vertegenwoo
plaatsgevonden
rdigers van verschiHe
nde provincies. In he
t bijzonder betreft he
t

6
A
bRvS 19 januari 201
1, LJV8P1316.
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de volgende docume
nten:
(1) Notitie overleg Bre
de Adviesgroep Lande
lijk Gebed d.d. 13 ok
(2) Besprekingsverslag
tober 2011
vergadering BALG d.d
. 13 oktober 2011
(3) Notitie overleg Bre
de Adviesgroep Larid
elijk Gebed d.d. 9 no
(4) Agenda vergade
vember 2011
ring BALG d.d. 9 no
ve
mber 2011
(5) Besprekingsvers
lag vergadering BALG
d.d. 9 november 2011
(6) Agenda Vakberaad
Grond ro d.d. 15
september 2011
(7) (Concept)Verslag
Vakberaad Grond d.d
. 15 september 2011
(8) Agenda Vakbera
ad Grond ZPO d.d. 27
oktober 2011
(9) Agenda Vakbera
ad Grond IPO d.d. 5
april 2012
39.
Voornoemde docume
nten zijn voor een de
el openbaar gemaak
informatie rn de do
t; de ovenge
cumenten is zwart ge
maakt.
40.
Hieraan heeft het Co
llege ten grondsag
gelegd dat:
(1) het documenten
betreft die zijn opge
steld ten behoeve va
persoon)ijke beleids
n intern beraad die
opvattingen bevatte
ri
als bedoeld in artikel
(2) de documenten
11 Wob;
(deels) persoonsgeg
evens bevatten die ge
van de persoonlijke
let op de eerbiediging
tevenssfeer van de
betrokkenen niet operi
(3) bet belang van op
baar gemaakt worde
enbaarmaking van de
n;
gevraagde informati
een deel van die inf
e met betrekking tot
ormatie niet opweeg
t tegen bet belang va
onevenredige bevo
n bet voorkomen van
ordeling of benadelin
g van bij de aangelege
natuurlijke personen
nheid betrokken
of rechtspersonen da
n wet van derden als
tweede lid, aanhef en
bedoeld in artiket 10
onder g Wob;
(4) bet belang van op
enbaarmaking van de
gevraagde informatie
een deel van die inform
met betrekking tot
atie niet opweegt teg
en de economische of
belangen van de pro
financiëte
vincies als bedoeld
in artikel 10 tweede
Wob.
lid aan hef en onder
b
41.

42.

43.

De VGG bespreekt
achtereenvolgens de
verschillende grondsia
College zijn toegepa
gen die door het
st bij bet (gedeelteli
jk) niet openbaar ma
ken.
Intern beraad; persoo
nhijke beleidsoova
ttingen
Allereerst bespreekt
de VGG de absolute
uitzonderingsgrond ex
gaat bier om docume
artikel ii Wob. He
nten opgesteld voor
t
intern beraad die persoo
beleidsopvattingen be
nhijke
vatten. De VGG tre
kt in twijfel dat de do
opgesteld met bet
cumenten zijn
oogmerk van intern
beraad.
De VGG betoogt da
artoe ten eerste dat
de betreffende stukk
opgesteld met bet
en niet zouden zijn
oogrnerk van intern
be
raad. In dat verband
de betreffende overl
stelt de VGG dat er
eggen klaarblijkelijk
bij
veel personen aanwez
stelt de VGG dat zij
ig
waren, aismede
vermoedt dat de be
tre
ffe
ride stukken ook op gro
verspreid.
te schaal zijn
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Het College hecht er in dat ver
band aan om te citeren uit de ook
door de VGG
aangehaalde memorie van toeli
chting bi de Wob:

“1-let inteme karakter van een
stuk wordt bepaald door bet oog
merk waarmee het
stuk is opgesteld. Van intern ber
aad kan dan ook sprake zijn wan
neer externe
personen of organen hi) het ver
zamelen van gegevens, het ontw
ikke
len van
beleidsalternatieven en/of de
afronding van het beraad binnen
het
ove
rheidsorgaan
warden betrokken. Een dergeli
jke betrokkenheid doet het interne
karakter van het
beraad evenwel veiva!Ien wan
neer daaraan het karakter van adv
isering of
gestructureerd overleg in plaats
van beraad moet warden toeg
eke
nd. 00k de grootte
van de kring die bi) het beraad
is betrokken kan ertoe leiden dat
er geen sprake is
van intern beraad. Een haarsch
erpe, aan objektieve maatstaven
af te meten
afbakening voor alle gevallen is
naar onze mening niet mogefijk
. De term <beraad’
impliceert niet dat over deze doc
umenten steeds overleg in collegiaal
verband moet
worden gepleegd. 00k documente
n waarvari de inhoud bestemd is
voo
r éen
functionaris va/len eronder. Zij
die ze hebben opgesteld of de inh
oud
ei-va
n voor hun
verantwoording hebben genomen,
moeten de bedoeling hebben geh
ad
dat
ze zouden
dienen voor zichzelf of voor bet
gebruik door anderen birinen de
overheid.”
’
2
45.
Duidelijk is dat in dit geval de doc
umenten zijn opgesteld met het
oogmerk van
intern beraad. )uist is dat de gro
otte van de kring die bij het beraad
is betrokken
ertoe zou kunnen leiden dat er
geen sprake meer is van intern ber
aad
. Dit is
afhankelijk van dc concrete om
standigheden van bet gev&, waar
bij de grootte van
de kring var deelnemers aan bet
overleg een in aanmerking te nem
en
omstandigheid vormt. Van belang
is dat de opmerking in de memorie
van toelichting
over de grootte van de kring van
personen die bij bet beraad is betr
okken, ziet op
het geval waarin externe person
en of organen bij bet interne overleg
worden
betrokken. In beginsel doet een der
gelijke betrokkenheid volgens de reg
ering niet af
aan bet inteme karakter van bet
beraad, tenzij deze externe betrokk
enh
eid
bet
karakter zou krijgen van advisering
of van gestructureerd overleg in plaa
ts
van
beraad. Bovendien kan nog stee
ds volgens de regenng de betr
okkenheid van
externen het interne karakter aan
het overleg oritnemen indien de kring
van
betrokken externen te groot word
t. Zoas blijkt uit de memorie van
toeli
chtin
g zijn er
geen objectieve maatstaven vas
t te stellen waaraan kan worden
getoetst of er
sprake is van intern beraad, of
advisering of gestructureerd overleg
. In onderhavig
geval is de kring van betrokk
en externe personen niet van zodanig
e grootte dat dit
tot gevoig zou hebben dat er gee
n sprake zou zljn van intern beraad
. Bij de Brede
Adviesgroep Landelijk Gebied (BA
LG) gaat bet om (in beginsel) één
vaste ambte(ijke
vertegenwoordiger per provincie
(in voorkomend geval incidenteel
uit te breiden met
een of meerdere vakambtenaren
), een voorzitter en een beperkt aan
tal
vertegenwoordigers van het IPO.
Bij het Vakberaad grond gaat bet
in
omvang om
een mm of meer gelijke samens
telting, zi) het dat daar in bepaald
e
geva
llen ook een
vertegenwoordiger van de Landscha
ppen of Staatsbosbeheer bij aanw
ezig
is. Van
belang is om te benadrukken dat
zowel de BALG als het Vakberaad
Gran
d
zijn
ingesteld om het door de provid
es te voeren beleid aangaande (de
inrichting) van
-

-

7
M
vTb& de Wob, Kamer5tukken 1119
86/87, 19859, nr 3, p. 13.
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bet landelijk gebied te kunnen voorbereiden en dienaangaand
e afstemming te laten
plaatsvinden. Daar doet bet felt dat er in bepaalde gevallen
vertegenwoordigers van
Staatsbosbeheer en de Landschappen aanwezig zijn gewee bij
st
het Vakberaad
Grond niet aan af. Deze aanwezigheid strekte er in voorko
mend geval slechts toe dat
aan de provincies informatie werd verstrekt. De aanwezigheid
van de betreffende
vertegenwoordigers strekte er met andere woorden niet toe
am bet overleg bet
karakter te geven van een gestructureerd overleg met de Landsc
happen en
Staatsbosbeheer.
46.

47.

VGG heeft voorts bet vermoeden dat de betreffende stukke
n op grate schaal zijn
verspreid. Deze veronderstelling is niet juist. Dc VGG doet
dit vermoeden steunen op
het felt dat kennelijk in het kader van het Vakberaad grond
versiag is gedaan van de
discussie binnen tie BALG. Voorts wordt gewezen op bet
beweerde felt dat de
versiagen van bet in Zuid-Holland gehouden ‘strategisch aankoo
poverleg’ standaard
aan Natuurmonumenten zouden zijn toegezonden. Deze door
de VGG gestelde
omstandigheden hebben geen betrekking op de hier relevan
te vraag of tie
beoordeelde documenten (zie voor een oveizicht de hiervo
or weergegeven
opsomming) aan derden beschikbaar zijn gesteld. Dc betreffende
versiagen en
agenda’s zijn uitsluitend verstrekt aan de bij dat overleg betrok
ken personen. be
stukken zijn niet met niet bij bet interne beraad betrokken person
en gedeeld.
be VGG geeft vervolgens een invulling aan bet begrip gestruc
tureerd overleg, onder
verwijzing naar twee uitspraken van de Rechtbank Rotterdam
en de Rechtbank
AImelo. Meer in het bijzonder bepleit de VGG daartoe dat aan
bet Vakberaad Grand
en aan de Brede Adviesgroep Landelijk Gebied (BALG) bet karakte
r van
‘gestructureerd overleg’ toekomt omdat er sprake zou zijn van
vaste deelnemers, die
op structurele basis bijeen komen. VGG voegt daaraan toe dat
agenda’s en
versiagen ambtelijk warden opgeste(d c.q. voorbereid. Deze gesteld
e
omstandigheden zijn juist, maar kunnen niet tot de door VGG gewen
ste conclusie
leiden dat aan bet beraad bet interne karakter is komen te ontvall
en. Zoals hiervoor
reeds is toegelicht, volgt ult de hiervoor aangehaalde passag
e uit de memorie van
toelichting bij de Wob dat bet interne karakter aan bet overleg
kan ontvallen indien
daar externe personen bij zip betrokken en deze betrok
kenheid het karakter van
advies of gestructureerd overleg heeft gekregen. Indien er sprake
is van een
structureel en georganiseerd intern overleg, is er met andere
woorden nog steeds
sprake van intern beraad. Bij de averleggen van de BALG zijn
geen externe personen
betrokken. Zoals biervoar is toegelicht zijn er bij bet Vakbe
raad Grand in bepaalde
gevallen vertegenwoordigers van de Landschappen en Staatsb
osbebeer betrokken
geweest. Deze betrokkenheid is ecbter onvoldaende am van
een gestructureerd
overleg tussen de vertegenwoordigers van deze organisaties
en de provincies te
kunnen spreken, die aan bet Vakberaad Grand bet interne karakte
r antneemt. Doel
van de aanwezigheid van de vertegenwoordigers bij bet Vakbe
raad Grand was er
immers uitsluitend in gelegen am gelet op de eigen ral van
de Landschappen en
Staatsbosbeheer bij de uitvoering van dat beleid infarm
atie te verzamelen ten
behoeve van de beleidsvorming. De deelnemers aan bet Vakbe
raad Grand en de
BALG hebben beoagd dat de agenda’s en versiagen uitslui
tend gebruikt kunnen
—

—
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worden door henzelf of door ande
ren binnen de ove
6
rheid.
48.

VGG voert aan dat voor zover er
sprake zou zijn van documenten
ten behoeve van
intern beraad, het College ten onre
chte zou hebben nagelaten om per
document te
motiveren waarom er niet voor is
gekozen om met het oog op een goed
e en
democratische bestuursvorming infor
matie te verstrekken in niet tot perso
nen
herleidbare vorm.

49.

Ingevolge artikel 11, tweede lid Wob
kan, met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering infor
matie worderi verstrekt in niet tot perso
nen te
herleiden vorm. De WG voert aan
dat het College deze beoordeling niet,
of in elk
geval niet met betrekking tot alle
documenten heeft gemaakt.

50.

Ten aanzien van alle door de VGG
bedoelde documenten heeft bet Coll
ege
afgewogen of toepassing gegeven
zou rnoeten worden aan de in artik
el
11, tweede
lid, van de Wob neergelegde (disc
retionaire) bevoegdheid. Daarbij is
het
College
steeds op grond van dezelfde argu
mentatie tot de conclusie gekomen
dat
er naar
zijn oordeel geen ruimte bestaat
om tot openbaarmaking in niet tot perso
nen te
herleiden vorm over te gaan. Ten
aanzien van verschillende documenten
is dit
expliciet in de motivering van het
bestreden besluit tot uitdrukking gebr
acht, terwijl
ten aanzien van andere documenten
is verwezen naar deze overwegingen.
Bij wege
van voorbeeld kan worden gewezen
op de overwegingen dienaangaande
uit het
bestreden besluit met betrekking
tot de agenda voor de Baig van 9 nove
mber 2011:
“Volledigheidshalve vermelden wy
met betrekking tot het niet openba
ar te maken
gedeelte van het document geen
toepassing te geven aan de ons op gron
d van het
tweede lid van artikel 11 Wob toek
omende bevoegdheid (vgl. rechtbank
Ams
terdam
12 oktober 2011, UN BR2322; ABR
vS 20 juni 2011, UN BR2322, r.o. 2.6.
3),
daar
wsj het in dit geva! niet in het belan
g van een goede en democratische
bestuursvoering achten het resteren
de gedeelte van de beleidsbrsef in niet
tot
personen te herleiden vorm openbaa?
- te maken. Wif achten het onwenselijk
dat de
opvattingen van ambtenaren Th het
publieke debat een zelfstandige rol
gaan spelen
(vgl. rechtbank Haarlem 1 mel 2012
, UN BW4376). Het is bovendien van
belang dat
ambtenaren in vrsjheid kunnen advi
seren, zonder dat zij bevreesd hoev
en te zijn dat
zif of degenen die zij adviseren late
r met hun opvattingen geconfronteerd
zullen
worden.”
-

-

51.

Voor zover er ten aanzien van een
of meer documenten niet een expl
iciete
overweging is gegeven of er een
verwijzing naar een expliciete overwegi
ng is
gegeven, is daarvoor gekozen om
herhalingen die geen redelijk doel dieri
en te
voorkomen. Het ging immers duid
elijk om dezelfde soort documenten
ten
aanzien
waarvan het standpunt van ons Coll
ege gerioegzaam ult de beschikking
blijk
t, Op
grond van de rechtspraak van tie
Afdeling bestuursrechtspraak is het
toegestaari om
een besluit op een Wob-verzoek
zodanig vorm te geven dat daarmee
onnodige
herhalingen worden voorkomen:

ABRvS 24 november 2004, UN: AR630
6
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“2.4.2. Zoals de Afdeliny eerder heeft ovenvoyen
(zie onder meer do uitspraak van
28 april 2010 in zaak nr. 200906961/1) moet in begins
e! per document of onderdee!
dearvan worden gemotiveerd op we!ke grond openba
armaking dearvan achterwege
wordt gelaten. A/s dat zou /eiden tot herhalinyen die
geen rede/ijk doe! dienen kan
dear-van worden afgezien. Voorts heeft de Afde/ing eerder
overwogen (uitspraak van
16 februari 2011 in zeak nr. 201006133/1) dat/nd
/en meer dan één
weigeringsgrond van toepassing is geacht op eon docum
ent dat uit verschil/ende
onderde!en bestaa4 deze u&ondering zich s/echts
kan voordoen md/en vo!doende
ken baar is van we!ke weigeringsgrond voor we/k onderd
eel wordt u/tgegaan.’°
52.

\Joor zover uw commissie van oordeel zou zijn
dat in hot bestreden besluit ten
aanzien van alle documenten een expliciet tot artikel
11, tweede lid, Wob te
herleiden motivering dient te bevatten, zal dat gebrek
in bet kader van de beslissing
op bezwaar worden hersteld.

53.

Door de VGG wordt, onder verwijzing naar een uitspra
ak van de Afdeling, gesteld
dat naarmate de kring van betrokkenen groter is, er
eerder aanleiding bestaat cm
persoonlijke beleidsopvattingen in geanonimiseerde vorm
openbaar te maken. Zoals
de Afdeling ook in do aangehaalde 1
uitspraak overweegt, is de beslissing om over
°
persoonlijke beleidsopvattingen informatie te verstre
kken aan het 1
bestuursorgaan.
’
I-let College heeft hierin dus een discretionaire bevoeg
dheid om met het oog op een
goede democratische bestuursvorrning al dan niet over
persoonlijke
beleidsopvattingen informatie te verstrekken. Overigens
mag het dit slechts in tot
personen herleidbare vorm doen indien de betrokkene daarme
e heeft ingesternd.
Bovendien kan ult de door de VGG aangehaalde uitspraak
niet de rechtsregel worden
afgeleid dat naarmate de kring van betrokkenen groter
is, er eerder aanleiding
bestaat am informatie in niet tot personen te herleiden
vorm openbaar te maken. De
Afdeling heeft in de betreftende uitspraak slechts tot uitdruk
king gebracht dat do
kring van de betrokkenen een rol kan spelen bij de beantw
oording van do vraag of
een geanonimiseerde versie van do persoonlijke beleids
opvattingen kan worden
verstrekt. Anders dan de VGG (kennelijk) veronderstelt
gaat het in dit geval om een
beperkte en aanwijsbare groep van ambtenaren. Onder
verwijzing naar de door VGG
zeif aangehaalde uitspraak kan juist hierin een rechtva
ardiging worden gevonden am
geen geanonimiseerde versie van de gevraagde inform
atie te verstrekken.
Persoonlilke levenssfeer

54.

VGG doet stellen dat uit bet bestreden besluit niet zou
blijken op basis van welke
weigeringsgrond bet College ervoor zou hebben gekoze
n om de namen van do
betrokken ambtenaren in de bedoelde verslagen en agenda
’s niet openbaar to
maken. De VGG vermoedt dat deze weigering is gebase
erd op bet bepaalde in artikel
10, tweede lid aanhef en onder e van de Wob. Do VGG
is van oordeel dat uit het

9
A
bRvS 13 juni 2012, LJNBW8199.
AbRvs 4 mel 2010, 45 2010/213.

‘°

“Zie bijv. oak AbRvS 14 oktober 2009, iv. 2009001
12/l/H3.
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bestreden besluit niet of onvoldoende blijkt welke belang
enafweging het College in
dat verband aan zijn kennelijke besluit ten grondslag
heeft gelegd. Naar bet oordeel
van de VGG hadden in dit geval de namen van de betrok
ken ambtenaren openbaar
gemaakt moeten worden omdat bet zou gaan om bet
beroepshalve functioneren van
ambtenaren.
55.

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

—

56.

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

57.

Bij de beoordeling van de vraag of de persoonlijke levens
sfeer zich tegen
openbaarmaking verzet, zal het belang van de besche
rming van de persoonlijke
levenssfeer moeten worden afgewogen tegen bet belang
van de publieke controle,
hetgeen bij ‘minder privacygevoelige gegevens eerder
tot een verplichting tot
openbaarmaking kan leiden.
12

58.

In de memorie van toelichting bij de Wob is explici uitgesp
et
roken dat de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet is beperk
t tot particuliere
personen. Het recht komt ook toe aan bestuurders en 3
ambtenaren.’ l-Iierbi

j is een

12

Daalder, p. 352.
‘
M
3
emorie van toellchting Wob, Ka,nerstukken 111986
/87, 19859, nr. 3, p. 36.
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duidelijke tendens naar het meer bescherm
en van namen van abtenaren of
werknemers van ondernemingen, ook al gaat het
uitsluitend om het beroepshalve
functioneren van de 4
betrokkenen.’
59.

In haar uitspraak van 18 juli 2007 (AB 2007, 328)
2007 overweegt de Afdeling:
‘7oals de Afdeling eerder heeft overwogen in
de uitspraak van 14 full 2004 in zaak
no. 200400090/1 (AB 2004, 349) kan, waar het gaat
am beroepshalve fun ctioneren
van ambtenaren, slechts in beperkte mate een
beroep warden gedaan op het belang
van eerbiediging van hun persoonlijke leverissfe
er. Terecht heeft de rechtbank
overwogen dat het ten aanzien van zodanig func
tioneren in beginsel geen beroep
kan warden gedaan op artikel 10, tweede lid, aanh
ef en cinder e, van de Wob, maar
dat dit anders ligt indien het betreft het openbaar
maken van namen van de
ambtenaren. Nameni zIjn immers persoonsg
egevens en het belang van eerbiediging
van de persoonlijke !evenssfeer kan zich tegen
het openbaarmaken daarvan
verzetten. Vooi-ts is van belang dat het hier niet
gaat am het opgeven van een naam
aan een individuele burger die met een amb
tenaar in contact treedt, maar am
openbaarmaking van de naam in de zin van de
Wob.”

60.

In latere uitspraken is het uitgangspunt dat nam
en persoonsgegevens zijn en artikel
10, tweede lid, onder e zich tegeri openbaar
making daarvan kan verzetten steeds
herhaald.’ Ten aanzien van het openbaar mak
5
en van namen van ambtenaren geldt
er dus een in de rechtspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak aanvaarde
uitzondering op de door de VGG ingeroepen (rech
ts)regel dat er aarigaande het
beroepsha)ve functioneren van ambtenaren slech
ts in beperkte mate een beroep kan
worden gedaan op de eerbiediging van hun persoo
nhijke levenssfeer.
OnevenrediQe benadeling als bedoeld in artikel 10
tweede lid. aanhef en onder g
Wob

61.

Een deel van de informatie in de documenten met
betrekking tot de overleggen van
cle BALG en het Vakberaad Grond is geweigerd
op basis van artikel 10, tweede lid,
aanhef en onder g Wob. Het betreft de volgende
docurnenten:
•
•
•
•
•
•
•

Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied
d.d. 13 oktober 2011
Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 13 okto
ber 2011
Notitie overleg rede Adviesgroep Landelijk Gebied
d.d. 9 november 2011
Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 9 nove
mber 2011
Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 15 septembe
r 2011
(Concept)Verslag Vakberaad Grond d.d. 15 septe
mber 2011
Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 27 oktober 2011
Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 5 april 2012

‘

Oaafder 2011, p. 357, verwUzend near AbRvS
14 augustus 2002, J8 2002/296 m.nt. MP (namen
opstellers rapport
near arbeidsongeval) en Vz. ARRvS 22 februa
ri 1990, Gst. 6921, 14 m.nt. A.A. L. 8eers.
!sAbRvs 3 februarl 2010,
UN DL 1844, AbRvS 12 augustus 2009, AS 2009,
383 m.nt. P.). Stolk, .78 2009/231 m.nt.
G. Overkleeft-Verburg, Gst. 2010, 34 m.nt. redar.t
ie en AbRvS 23 jul, 2008, UNDO 8336.
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Voornoemde documenten zijn
, zoals gezegd, voor een deel
niet openbaar gemaakt
op grond van artikel 10 tweede
lid, aanhef en onder Wob. De
9
onevenredige
benadeling van de provincie
Zeeland is gelegen in de schade
c.q. benadeling die
openbaarmaking van de doc
umenten toebrengt, althans kan
toebrengen, aan haar
procespositie in de lopende ber
oepsprocedure bij bet Gerech
t van Eerste Aanleg
tegen de beschikking d.d.
13 juli 2011 (nr. C(2011) 4945
del.). De provincie Zeeland
is niet gehouden informatie
die haar procespositie kan schade
n prijs te geven door
openbaarmaking van docum
enten (vgl. ABRvS 17 mei 200
6, UNAX2O90; ABRvS 9
april 2008, JB 2008, 124; en
ASRvS 16 februari 2011, AS 201
1, 99). Dit
uitgangspunt geldt onverkort
in een geval als bet onderhavig
e, waarin bet gaat om
een beroepsprocedure bij bet
Gerecht van Eerste Aanleg (vg
l. ABRvS 24 november
2004, UN AR6306; en rechtban
k ‘s-Graven hage 29 januari 200
8, UN BD6876).
Daarnaast is de onevenredige
benadeling van de provincie Zee
land
gelegen in bet
verlengde van hetgeen hiervoo
r ten aanzien van artikel 11 Wob
is
opg
emerkt ten
aanzien van de bescherrning
van bet interne beraad in de
noodzaak van bet goed
functioneren van bet openba
ar bestuur en de daarmee sam
enhangende noodzaak
van vertrouwelijkheid van bet
interne overleg.
—

—

63.

64.

65.

De stelling van de VGG dat er
een speciflek onderscheid moet
worden gemaakt
tussen een drietal stappen bij
de inroeping van de weigering
sg rend van artikel 10,
tweede lid onder g Wob vindt
geen steun in bet recht. Wel mo
et er sprake zijn van
een situatie dat bet belang
van openbaarmaking van informa
tie niet opweegt tegen
bet belang van bet voorkomen
van onevenredige benadeling van
bij de
aangelegenheid betrokken natu
urlijke personen, rechtsperson
en of derden.
Volgens de VGG heeft bet College
niet concreet gemotiveerd waa
rom
openbaarmaking van de doc
umenten leidt tot benadeling van
de
provincies in bun
procespositie. Het College mer
kt hieromtrent op dat bet maa
r
bep
erkt de
mogelijkheid heeft om te mo
tiveren waarom openbaarmakin
g
leid
t
tot benadeling,
zonder dat door bet geven van
een motivering zeif reeds een
benadeling optreedt.
Met verwijzing naar jurispru
dentie heeft bet College reed
s onderbouwd dat
onevenredige benadeling bij
openbaarmaking is gelegen in
de schade die
openbaarmaking van de doc
umenten toebrengt, althans kan
toebrengen, aan de
procespositie van de provin
cie in de lopende beroepsproced
ure bij bet Gerecht van
Eerste Aanleg. Er is sprake van
een lopende procedure. De niet
openbaar gemaakte
stukken bieden inzicht in de
redenen waarom er beroep is
ingesteld, de (mogelijk) in
die procedure aan te voeren
beroepsgronden en een inschatt
ing van de
proceskansen. Indien deze info
rmatie bekend wordt, biedt dit
de Europese
Commissie (of enige andere
partij in de procedure) de kan
s
daa
rop te anticiperen,
waardoor een verzwakking van
de procespositie van de provin
cie
niet valt uit te
sluiten. Daarnaast kan ope
nbaarmaklng van de stukken
leiden tot een publieke
discussie over de in bet ver
leden aan de TSO’s verleende
steun. Dit druist in tegen
bet belang van de provincie
en de overige bij de procedure
betrokken partijen om
hun standpunten zonder bein
vloeding van buitenaf uit te kun
nen wisselen.
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66.

De uitspraak van de Afdeling van 16 december 200916 die door de VGG wordt
aangehaald ziet op de mogelijke benadeling van de procespositie van een gemeente,
door openbaarmaking van planschaderisicoanalyses. Door de Afdeling werd in deze
uitspraak geoordeeld dat er geen sprake zou zijn van onevenredige benadeling
omdat het tot het normaie risico van de gemeente behoort dat zij betrokken raakt
bij planschadeprocedures. Naar het oordeel van de Afdehng is er evenmin sprake
van een onevenredige bevoordeling van de hierbij betrokken partijen, mede omdat
de omvang van de verplichting tot vergoeding van planschade in overwegende mate
objectief bepaalbaar is.

67.

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

AbR vS 16 december2009, J8 2010/31.
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“Wat het advies van de landsadvocaat betre
ft, dient in aenmerking te worden
genomen dat de daarin vermelde regelgev
ing weliswaar een objectief gegeven
vormt, doch dat verschillende opvattingen kunn
en bestaan over de handelwijze die
het algemeen bestuur in hat licht van deze
regels diende te verkiezen en over de
argumenten die, mede met het oog op even
tuele juridische procedures, daarvoor an
daartegen kunnen worden aangevoerd. Het
advies van de landsadvocaat heeft
daarom, anders dan voormelde planscha
derisicoanalyses, geen overwegend objectief
karakter”
Door de VGG wordt dan ook ten onrechte
gesteld dat in dit geval de weigerinqsgro
nd
van aftikel 10, tweede lid onder g Wob geen
toepassing vindt.
68.

Voorts stelt de VGG dat, zelfs at zou er weJ
sprake zijn van onevenredige benadeling
van de provincies in hun procespositie en/o
f in hun financiele positie door
openbaarmaking van de gevraagde infor
matie, het belang vervolgens nog wet moet
worden afgewogen tegen het belang van
openbaarmaking van de betreffende
informatie. Onder verwijzing naar een pass
age uit een 17
artiket voert de VGG aan dat
in beginsel het belang van openbaarmak
ing prevaleert. Hiermee geeft de VGG blijk
van een onjuiste lezing van het artikel, en
van tie jurisprudentie hieromtrent. Het
College heeft de onevenredige benadeling
van de (proces)positie van de provincie
(en de andere provincies) afgewogen tegen
het door VGG genoemde betang van
openbaarmaking van de betreffende infor
matie. Daarbij is het College tot het oordeet
gekomen dat aan hat voorkomen van een
onevenredige benadeling van tie
(proces)positie van de provincie(s) in dit geva
l een zwaarder gewicht meet worden
toegekend.
Economische/financiele belangen als bedo
eld in artikel 10 lid 2 onder b Wob

69.

70.

Bij een tweetal documertten is informati
e door het College (mede) geweigerd omd
at
het belang van de openbaarmaking daarvan
niet opweegt tegen de financiële of
economische belangen van de provincie
s als bedoeld in artikel 10, tweede lid orider b
van de Wob. Door de VGG wordt dit betw
ist. Bovendien wijst de VGG erop dat het
College volgens tie jurisprudentie onderbou
wd aannemelijk moat maken waarom de
financiële positie van de provincie als gevo
lgd van openbaarmaking van de
gevraagde informatie wordt geschaad. Daar
bij verwijst de VGG naar een uitspraak
van tie Afdeling van 23 juni 2Ol0. Voo
rts moet volgens tie VGG in dat kader
worden geconcretseerd en gepreciseerd waar
om openbaarmaking tot schade voor
tie provincie zou leiden.
Het College heeft uitsluitend twee specifiek
e onderdelen van de agenda voor
respectievelijk het verslag van het Vakb
eraad Grond van 15 september 2011
geweigerd op deze grond. De niet openbaar
gemaakte stukken bieden (deels op
provincieniveau) inzicht in de problemen
met betrekking tot de PNB-leenfaciliteit en

‘

MGi. Maas-Coaymans & C.N. van derS!u
is, ‘Wet openbaarheicl van bestuur: Jurisprudentie
2009 tat begIn 2010
Inzake de weigeringsgronden en beperkingen
Gst. 2010/32 (afT. 7334).
AbRvS23Junl2010, AB 2010/274.
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de in dat verband verkende
oplossingen. Openbaarmakin
g van deze gegevens heeft
gevolgen voor de positie van
de provincies in verhouding
tot het Rijk over do
uitvoering/financiering/omvan
g van voornoemde facitite
it.
Adviezen van AKD advocaten
aan do rovmcies en corresø
ondentie van en met AKD
advocaten
71.

De volgende categorie doc
umenten die door de VGG
wordt besproken bevat
adviezen van AKD advocaten
aan de provincies en corresp
ondentie tussen AKD
advocaten en (vertegenwoor
digers van) de provincies.
Hot gaat om de volgeride
documenteri:
•
•
•
•
•
•
•

72.

Memo AKD aan IPO d.d. 26
september 2011
Memo AKD aan IPO d.d. 6
oktober 2011
Memo AKD aan IPO en de
12 Provincies d.d. 16 maart
2012
E-mailbericht AKD aan IPO
d.d. 10 oktober 2011
E-mailbericht AKD aan IPO
d.d. 11 oktober 2011
E-mallbericht IPO aan AKD
d.d. 10 oktober 2011
E-mailbericht IPO aan AKD
d.d. 4 oktober 2011

Wederom worden door de VG
G achtereenvolgens de weiger
ingsgronden opgesomd
waarop bet CoUege een ber
oep heeft gedaan.
Intern beraad; Dersoonhiike
beleidsoovattinQen

73.

‘

Het College heeft een groot
deel van de door VGG opgeso
mde documenten niet
openbaar gemaakt omdat het
documenten bestemd voor inte
rn beraad betreft met
daarin persoonlijke beleidso
pvattingeri. Hieraan heeft bet
Col
lege
in het bijzonder
ten grondsiag gelegd dat het
documenten betreft die zion op
bet
con
tact tussen
personen werkzaam bij de
overheid en advocaten, alsm
ede
adv
ieze
n van een
advocaat.

74.

Door de VGG wordt terecht
niet betwist dat de adviezen
van, en correspondentie
met een advocaat bestemd
zijn voor intern beraad. Volgen
s vaste rechtspraak van
do Afdeling zijn adviezen van
advocaten immers als regel
bestemd ten behoeve van
intern 9
beraad.’

75.

Vervolgens moet volgens
de VGG echter nog wel worden
beoordeeld of de
betreffende informatie in dez
e documenten kan worden aan
gemerkt als ersoonliik
beleidsopvattinpen. De VGG
e
steft dat daarbij van doorsia
ggevend belang is of bet
informatie betreft waarin de
deskundigheid van de aclvoca
at wordt aangewend voor
beleidsvorming of beslissing
en over de uitvoering daa
rva
n.
De VGG merkt op dat
indien bet aclvies een overwe
gend objectief karakter hee
ft,
er
dan geen sprake is
van eon persoonlijke beleidso
pvatting.

Da1der 2011, p. 248.
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De VGG betwijfelt of alle zwart gern
aakte delen wel vallen aan te merken
als
persoonlijke beleidsopvattingen,
en betwist dat ook. Ten aanzien van het
mem
o van
AKD aan bet IPO d.d. 26 september
2011 stelt de VGG dat dit informatie
beva
t
met
een overwegend objectief karakter,
die ten onrechte onleesbaar is gemaakt.
Volg
ens
de VGG zou dit memo een overwege
nd objectief karakter dragen omdat
in dat memo
zou worden ingegaan op de gevo
lgen van de beschikking van de Europese
Commissie voor de provincie. Ook word
t specifiek ingegaan op de gevolgen
van de
beschikking voor de in bet verleden
en in de toekomst te verlenen subs
idies. Naar
bet oordeel van de VGG zou bet bier
gaan om informatie met een overwege
nd
objectief karakter en zou er dus van
persoonlijke beleidsopvattingen geen
sprake
zijn. Met moge juist zijn dat de van
toepassing zijnde regelgeving een obje
ctief
gegeven vormt. Dat betekent echte
r niet dat er geen verschillende opva
ttingen
kunnen bestaan over de gevolgen van
de beschikking van de Europese com
missie
voor de provincie en voor de in bet
verleden verleende en in de toekomst
nog
te
verlenen subsidies en over de argu
menten die, mede met bet oog op lope
nde
en
toekomstige juridische procedures,
daarvoor en daartegen kunnen worden
aangevoerd. Naar bet oordeel van
bet College draagt bet betreffende mem
o dan ook
geen objectief karakter (vergelijk ook:
ABRvS 18 augustus 2010, AB 2010,
289).
Daar komt nog bij dat bet advies sterk
verweven is met de lopende en toekoms
tige
juridische procedures en de in bet licht
daarvan mogelijk door de provincies te
maken keuzes, althans met bet mak
en van andere strategische keuzes door
de
provincies.
Onevenredige benadeling als bedoeld
in artikel 10, tweede lid. aanhef en onde
rg
Wob

77.

78.

79.

Met College heeft de openbaarmaking
van een dee! van de hiervoor genoemd
e
documenten bovendien geweigerd omd
at dit zou leiden tot onevenredige bena
deling
van de provincie. Dit belang dient in
dit geval zwaarder te wegen dan het belan
g van
openbaarmaking van de documenten.
Met betreft in bet bijzonder e
mailcorrespondentie tussen de provincie
s en AKD. Openbaarmaking van deze
informatie zou de procespositie van
de provincies kunnen schaden.
De VGG verwijst in haar bezwaarsc
brift terug naar baar uiteenzetting met
betrekking
tot arikel 10, tweede lid aanbef en onde
r g van de Wob in relatie tot de documen
ten
aangaande de BALG en bet Vakb
eraad Grond (alinea’s (58) tIm (64)). Doo
r bet
College wordt in reactie hierop dan
ook verwezen naar hetgeen hij dienaang
aande
hiervoor heeft opgemerkt (randnummer
61 en verder van dit verweerschrift).
Door de VGG wordt voorts herhaald
dat zelfs bij eventuele onevenredige bena
deling
nog dient te worden beoordeeld
of bet belang van openbaarmaking niet
dien
t
te
prevaleren boven bet belang van een
mogelijke onevenredige benadeling. De
VGG
stelt dat deze beoordeling niet is gem
aakt. De door de VGG bedoelde afweging
is in
bet primaire besluit wel degelijk gem
aakt. Met College heeft ervoor gekozen
om
bet
belang van bet voorkomen van een
onevenredige bevoordeling of benadelin
g
van
de
provincie(s) zwaarder te laten wege
n dan bet belang van openbaarmaking
van de
informatie. In bet bestreden beslu
it herhaalt bet College bet argument
dat bet
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advies betrekking heeft op een
nog lopende procedure. In de mo
tivering bij de Nota
aan GS d.d. 25 oktober 2011
gaat bet College at uitgebreid in
op de toepassing van
de weigeringsgrond vervat in
artikel 10, tweede lid, aanhef en
onder g van de Wob.
De VGG stelt dat er uit openba
re bron at veel bekend is over de
gevolgen van de
Commissiebeschikking van 13
juli 2011 voor de steunvertening
aan
TBO’s. Dit zou
tot de coriclusie moeten leiden
dat de betreffende informatie ope
nba
ar gemaakt zou
moeten worden. De VGG voert
aan dat er algemeen aanvaard zou
wor
den dat met
de beschikking is komen vast
te staan dat TBO’s zijn onderworp
en aan
staatssteuntoezicht. Daarbij ver
wijst tie VGG slechts naar een blo
gartikel op de
website van Dirkzwager advoca
ten. Hierwt kan bezwaarlijk wor
den afgeleid dat er
sprake zou zijri van een algemen
e aanvaarding dat vast zou zijn
komen te staan dat
TBO’s zonder meer zijn onderw
orpen aan staatssteuntoezicht. Daa
r komt bij dat de
documenten wearvan om ope
nbaarmaking is verzocht ingaan
op
de
specifieke
proceskansen van de provincies
, tie in de beroepsprocedure (mo
geli
jk)
aan te voeren
argumenten en de specifieke gev
olgen voor de provincie van de
beschikking met het
oog op onder andere lopende
en toekomstige procedures, onderh
andelingen en te
voeren beleid. Dienaangaande
is anders dan de VGG stelt geen
sprake van
onderwerpen waarover uit ope
nbare bron at veel bekend is.
De verzoekschriften die door de
provincies en de TBO’s ziin ing
ediend bii bet Gerecht
van tie EU

81.

82.

Het College heeft in het bestred
en besluit geweigerd om de ver
zoekschriften
openbaar te maken die zijn ingedie
nd door de provincies en tie mO
’s bij bet Gerecht
van de EU tegen de beschikkin
g van de Europese Commissie van
l3j
uli 2011.
Hieraan heeft bet College ten gro
ndsiag gelegd dat het processtuk
ken betreft in een
nog lopende procedure. Openba
armaking hiervan zou de proces
positie van de
provincies en tie TBO’s schaden
en leiden tot onevenredige benade
ting van tie
provincies. Gelet hierop heeft het
College deze documenten gew
elgerd openbaar te
maken op basis van artikel 10,
tweede lid, onder g Wob.
De VGG begrijpt niet goed waa
rom tie procespositie van de provin
cies en de TBO’s
geschaad zou worden door openba
armaking van de verzoekschrif
ten.
De
openbaarmaking zou volgens de
VGG immers geen gevolgen heb
ben
voor de
procedure bij bet Gerecht van de
EU. Dit wordt door de VGG verder
niet toegelicht.
De verzoekschriften maken ond
erdeel ult van een lopende proced
ure bij bet Gerecht.
De provincie heeft er belang
bij dat deze stukken niet openbaar
worden omdat
daarmee tie procedure onderwerp
kan worden van publiek debat,
hetgeen indruist
tegen bet belang van de partije
n in die procedure om zorider beI
nvtoeding van
buitenaf hun standpunten te
kunnen wisselen (belang van een
goede
rechtsbedeling). Het College hee
ft daarbij de opvatting van het Hof
van )ustitie in
aanmerking genomen (HvJEU
21 September 2010 in de gevoeg
de
zak
en C-514/07 P,
C-528/07 P en C-532107 P, Ass
ociation de La Presse internation
ale (AP!)). Het
College hecht eraan in dit ver
band te citeren uit voornoemd arre
st van het Europese
Hof:
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77
Opgemerkt zij meteen dat bi het Hof ingediende memories in een
gerechtelijke procedure zeer bijzondere kenmerken hebben, dear zij near
hun aard
eerder dee! uitmaken van de gerechtehjke werkzaamheden van het
1-fof dan van de
administratieve werkzaamheden van de Commissie. Laatstgenaemde
werkzaamheden vereisen bovendien niet dezelfde mate van toegang
tot documenten
a!s de wetgevende werkzaamheden van een gemeenschapsinste!
(ing [...J.
78
Die memories worden immers uitsluitend opgesteld voor die gerech
telijke
procedure en vormen de kern daarvan.

1....]
79
Blijkens zowel de bewoordingen van de relevante bepalingen van de
Verdragen als de algemene opzet van verardening nr. 1049/2001 en de
doelstel!ingen van de desbetreffende regelgeving van de Unie vallen gerech
telijke
werkzaamheden als zodanig niet onder het in die regelgeving vastge
stelde recht op
toegang tot documenten.
85
In dit verband moet worden apgemerkt dat de bescherming van die
procedures met name inhoudt dat het beginsel van ,,equaliy of arms” en
het
beginsel van de goede rechtsbedeling warden geeerb!edigd.
92
Met betrekking tot, anderz,)ds, de goede rechtsbedellng vindt de uitsluiting
van de gerechtehjke werkzaamheden van de werkingssfeer van het recht van
toegang tat documenten, zonder dat een onderscheid wordt gemaakt tussen
de
verschilende stadia van de procedure, hear rechtvaardiging in de noodza
ak om
gedurende de gehele gerechtelijke procedure te verzekeren dat de debatte
n tussen
de partijen en de beraadslaging van de betrokken rechterlijke instant
ie over het
aenhangige geding onverstoord verlopen.

1...]
94
Derhalve moet warden erkend dat een algemene aanname geldt dat
openbaarmaking van de door een instelling in een gerechteiijke procedure
ingediende memories !eidt tot onderm,jning van de bescherming van die proced
ure
in de un van artikel 4, lid 2, tweede streepje, van verordening nr. 1049/2
001 zolang
die procedure aanhangig is.
Bovenstaande passages uit voornoemd arrest van het HvJEU illustreren
dat het
noodzakelijk is om gedurende de gehele gerechtelijke procedure de op die
procedure
betrekking hebbende documenten niet openbaar te maken, teneind
e te verzekeren
dat de debatten tussen de partijen en de beraadslaging van de betrok
ken
rechterlijke instantie over het aanhangige geding sereen verlopen. Het
openbaar
maken van deze clocumenten levert een onevenredige benadeling op
van de bij de
procedure betrokken partijen, welk belang naar bet oordeel van het Colleg
e
zwaarder dient te wegen dan het belang van openbaarheid van de betreff
ende
informatie.
83.

De VGG stelt voor-ts dat al veel bekend is over de argumentatie van de
provincies en
de TBO’s in hun verzoekschrift. Daarbij wijst de VGG erop dat de middel
en zijn
gepubliceerd door het Gerecht zelf en dus verkrijgbaar zijn uit openbare bron.
Uit de
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samenvatting van cle rniddele
n en argumenten waarnaar
de VGG verwijst kan
vanzelfsprekend maar zeer
beperkt worden afgeleid wat
er in de verzoekschriften
aan deze middelen en argum
enten ten grondsiag is gelegd
en wat hiervan de
verdere inhoud is. Net Col
lege ziet hierin dan ook gee
n aanleiding om de
verzoekschriften aisnog ope
nbaar te maken.
84.

Vervolgens voert de VGG aan
dat het College van Gedeputeer
de Staten van de
provincie Utrecht in haar bes
luit op bet Wob-verzoek van
de
VGG
ook een document
openbaar heeft gemaakt
(genaamd ‘Questions & Ans
wer
s
Pro
vin
cies’) waaruit de
argumentatie van de provin
cies en de TBO’s blijkt. Ten aan
zien
van
dit document zij
allereerst opgemerkt dat dit
naar College heeft begrepen
abusievelijk openbaar
is gemaakt. Uit bet betreffe
nde document kan slechts in
zeer algemene zin iets
worden afgeleid over bet stan
dpunt en de daaraan ten gronds
iag liggende
argumenten in de beroepspro
cedure. Net openbaar gemaak
te document vormt
daarmee geen reden om de
beslissing om bet verzoeksc
hrift niet openbaar te maken
te 2
heroverwegen.
°
—

—

—

Overicie documenten (in bet
bijzonder: e-mailberichten)
85.

86.

87.

Net College heeft aan het slot
van zijn besluit besloten omtren
t openbaarmaking van
een aantal overige documente
n. Net betreft meer in bet bijz
ond
er:
(1) een aantal e-mailberichten
als nader gespecificeerd in het
bes
luit; en
(2) e-mailberichten d.d. 20
september 2011 en d.d. 12 okt
obe
r
en
23 november
2011.
Een aanta? e-mailberichten zoa
ls nader gespecificeerd in bet
besluit
In bet besluit is een lijst met
e-mailberichten genoernd die
gedeeltelljk openbaar zijn
gemaakt (bet overzicht begint
met ‘e-mailberichten d.d. 20,
22 en 23 september
2011’ en eindigt met ‘e-mailb
ericht d.d. 5 januari 2012’).
Net betreft enerzijds e
mailberichten inhoudende
correspondentie tussen de pro
vincie(s) en haar/hun
advocaat en anderzijds tuss
en ambtenaren aangaande
de advisering over de
juridische positie van de pro
vincie, de te voeren (proces)str
ategie, concepten voor
brieven en concepten van
bet beroepschrift bij het Ger
echt. Aan de weigering tot
openbaarmaking van (een dee
? van) deze berichten heeft
bet College bet volgende
ten grondsiag gelegd:
(1) i-let betreft documenten
die zijn opgesteld ten behoev
e van intern beraad die
persoonlijke beleidsopvattin
gen bevatten (artikel 11 Wo
b).
(2) Openbaarmaking van de
documenten zou leiden tot one
venredige benadeling
van de (proces)positie van
de provincies en de TBO’s (art
ikel
10, tweede lid onder g
Wob).
Wat betreft de toepassing
van artikel 11 van de Wob,
wordt door de VGG nog
opgemerkt dat bet College
ten onrechte heeft nagelaten
te motiveren waarom

20
Daa
lder 2011, p. 255, verwijzen
d naerAbRvS 27 mel 2009
, AB 2009, 232 maW. Pd. Stalk
Overkleeft-Verburg en ARR
, JB 2004/05
vS 3 december1993, Verm
ande 0-11.2.

geen

m.nt a
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gebruik is gemaakt van
de bevoegciheid om de
gevraagde informatie in
geanon,miseerde vorm
te verstrekken (artikel
11,
tweede lid Wob). Ten
het niet toepassen van
aanzien van
de in artikel 11, tweede
lid
van de Wob, neergele
bevoegdheid, is door
gde
het College in het kader
van de openbaarmak
documenten een explici
ing van
ete overweging gewijd
(zie bijvoorbee)d hetge
opgemerkt bi] de Nota
en is
aan GS d.d. 25 oktob
er 2011). Deze motiveri
gelijke zin voor de an
ng geldt in
dere in bet kader van
bet verzoek beoordeelde
Om onnodige herhaling
documenten.
en te voorkomen he
eft het College deze ove
steeds herhaald bij de
rw
eging niet
beoordeling van ieder
afzonderlijk document.
hecht het College eraan
In
dit kader
nogmaals te verwijzen
naar de uitspraak van
van 13 juni 2012, waari
de
Afdeling
n de Afdeling overwee
gt dat in bepaalde gevalle
worden afgezien van
n kan
het per document of ond
erdeel daarvan motivere
grond openbaarmaking
n op welke
achterwege wordt gelat
en. Naar bet oordeel van
is daarvan hier oak spr
het College
ake, nu niet expliciet bij
alle documenten is verme
bet College geen aanleid
ld waarom
irtg heeft gezien om
gebruik te maken van de
zoals die is neergelegd
bevoegdheid
in artikel 11, tweede
lid Wob. Voor zover uw
menen dat de motiveri
commissie zou
ng verbetering behoef
t, zal dit bij gelegenheid
beslissing op bezwaar
van de
worden hersteld.
88.

Aan de door bet Colleg
e uitgevoerde belangena
fweging doet niet af he
alinea (85) van bet bez
tgeen VGG in
waarschrift heeft geste
ld.
De VGG merkt op dat er
betrekking tot de besliss
met
ing van de provincies
om bei-oep in te stellen
beschikking van de VG
tegen de
G sprake zou zijn van
forse onduidelijkheden
binnen de samenleving
en twijfels
in bet algemeen en de
achterban van de VGG
bijzonder. Dit zou zijn
in het
ingegeven door het spa
nningsveld tussen de
gelijkberechtiging van
gewenste
TBO’s en andere grond
bezitters enerzijds en de
beroep in te stelien teg
beshssing om
en een beschikking van
de Europese Commissie
gelijkberechtiging juist
wearuit die
zou voortvloeien ande
rzijds. De VGG vertolkt
kern genomen het elg
bie
r in de
en belang van de VGG
bij openbaarmaking van
en vertaalt dat als bet
de
stukken
algemeen belang dat me
t openbaarmaking zou
Deze benadering gaat
zijn gediend.
uit van een onjuiste toe
passing van bet bepaal
tweede lid van de Wo
cle in artikel 11,
b. De Wob (en ook artike
l 11, tweede lid dearv
openbaarmaking in he
an) gaat uit van
t kader van een goed
e en democratische be
Voor het meewegen van
stuursvoering.
eigenstandige belangen
van verzoekers bestaat
ruimte. Hetzelfde geldt
geen
voor het toekennen van
bijzonder gewicht aan
de democratische bes
bepaalde tot
tuursvoering te reken
en belangen, zoals contro
besluitvorming door be
le op
stuursorganen (ABRvS
22 juni 2010, UN; BM879
6).
Hier zij overigens nog
maals herhaald dat
de beroepsprocedure die
bet Gerecht in Luxem
de provincies bij
burg hebben aangesp
annen tegen bet Beslu
Commissie niet tot doe
it
van de Europese
l hebben om het strev
en naar gelijkberechtiging
andere op het viak van
, onder
subsidléring van grondv
erwerving, tussen de
en overige particulieren
TBO’s enerzijds
anderzijds te belemme
ren. De provincies hebben
gezamenhjk met de
het beroep
TBO’s ingesteld, met als
belangrijkste reden dat
provincies a)s de T8O’
zowel de
s de effecten van de kw
alificatie van de subsid
natuurbeheer als sta
iëring van
atssteun onwenselijk ac
hten, zodat sprake is van
belang tussen beide par
een parallel
tijen.
—

89.

—
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Ten aanzien van de weigeringsgro
nd van artikel 10, tweede lid, onde
r g Wob verwijst
de VGG naar hetgeen zij daarover
hiervoor heeft opgemerkt. De College
verwijst in
dit verband dan ook naar de reactie
die bet daarop eerder al heett gegeven.
De VGG
herhaalt ook bier dat bet College ten
onrecbte geen afweging zou hebben
gem
aakt
tussen enerzijds bet belang van bet
voorkomen van onevenredige bena
delin
g
van de
provincies en anderzijds bet belan
g van bet verstrekken van informati
e. Deze
afweging is echter wel gemaakt, waar
bij bet College tot bet oordeel is
gekomen dat
de in artikel 10, tweede lid, van de
Wob genoemde belangen in dit geval
dienen te
prevaleren boven bet belang van open
baarmaking van de betreffende infor
matie.
Door de VGG wordt wederom de
stelling betrokken dat er al veel infor
matie over de
beroepsprocedure openbaar is, waar
door bet belang van ‘onevenredige bena
deling’
aan gewicht zou hebben verloren.
Naar het oordeel van bet College is
hiervan geen
sprake. Net College verwijst hieromtre
nt naar de uiteenzetting die bet bierv
oor reeds
heeft gegeven (zie randnummers
61 tIm 68 en 77 tim 80).
E-mailberichten d.d. 20 september 2011
en d.d. 12 oktober en 23 novembe
r 2011
Aan bet slot van bet besluit heeft
bet College besloten over de openbaar
making van
e-mailberichten d.d. 20 september
2011 en d.d. 12 oktober en 23 nove
mbe
r 2011.
Net College heeft deze berichten open
baar gemaakt met uitzondering van
de bierin
voorkomende namen en telefoonn
ummers van ambtenaren, met een
beroep op bet
belang van de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer ex artikel 10,
tweede lid,
onder e Wob.
De VGG merkt hierbij op dat gezien
bet relatieve karakter van deze weigering
sgrond
er een belangenafweging moet worden
gemaakt tussen enerzijds bet belang
van
openbaarmaking en anderzijds bet belan
g van de eerbiediging van de persoonlij
ke
levenssfeer. Weliswaar is niet bij elk
document expliciet vermeld dat er hiero
mtre
nt
een belangenafweging heeft plaatsgev
onden; bet College heeft deze
belangenafweging wel steeds gem
aakt en heeft deze belangenafweging
in de
motivering van bet besluit ook ten aanz
ien van een aantal documenten
geexpliciteerd. Om onnodige herhaling
en te voorkomen is deze gelijkluidende
motivering niet ten aanzien van ieder
e weigering om de naam van een amb
tenaar
openbaar te maken herhaald. Ten
aanzien van de weigering om de namen
van
de
ambtenaren openbaar te maken, verw
ijst bet College voor bet overige naar
hetgeen
hiervoor dienaangaande is opgemerk
t (zie randnummers 54 tIm 60).

Specifieke documenten van Zee
land
93.

Naast de hiervoor reeds behandelde docu
menten, die bij alle provincies afzonder
lijk
berusten, heeft bet College hiernaast
een besluit genomen over de openbaarmak
ing
van een aantal meer specifiek binnen
de provincie Zeeland aanwezige documen
ten.
Het betreft meer in bet bijzonder de
volgende documenten:
• Gemandateerd besluit d.d. 3 nove
mber 2011

• Brief hoofd Afdeling Gebiedsontwikkel
ing d.d. 3 november 2011
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Nota aan GS d.cI. 25 oktobe
r 2011
Gemandateerd besluit d.d
. 3 november 2011
94.

95.

Het College heeft ervoor gek
ozen am in het document
Gemandateerd besluit d.d.
november 2011 alle namen
3
en telefoonnummers van de
opstellers/betrokkenen bij
dat document onleesbaar te
maken. Hieraan heeft het
College de uitzonderingsgron
ex artikel 10, tweede lid,
d
aanhef en onder e Wob ten
gro
ndsiag gelegd. De VGG
merkt op dat dit geen abs
olute weigeringsgrond bet
reft en dat er dus een
belangenafweging dient te
warden gemaakt tussen het
belang van openbaarmaking
van de betreffende informa
tie enerzijds en het bela
ng van de eerbiediging van
persoonlijke levenssfeer and
de
erzijds. De VGG voert aan
dat uit de motivering van het
besluit niet zou blijken dat
die afweging is gemaakt, het
geen een
(motiverings)gebrek zou vor
men.
Naar opvatting van de VGG
zou de belangenafweging in
het voordeel moeten
uitvallen van de openbaarm
aking van de betreffende
nam
en. n dit geval is volgens
de VGG van belang dat het
‘slechts am namen gaat, wel
ke
gegevens nauwelljks
privacy gevoelig zijn’. De
VGG stelt dat uit de jurisp
rud
ent
zou moeten blijken dat
ie
boveridien met betrekking
tot ambtenaren stechts in
bep
erk
te
mate een beroep kan
worden gedaan op eerbiedi
ging van de persoonlijke
leve
nss
feer
waar het hun
beroepsmatig functioneren
betreft. Het betreft hier
zo voert VGG aan een
beroepshalve functioneren
van ambtenaren omdat zij van
uit hun hoedanigheid als
ambtenaar betrokken zouden
zijn bij de besluitvorming.
De VGG bepleit dat niet valt
in te zen waarom de bes
chermirig van hun persoonhi
jke levenssfeer dan zwaarder
zou wegen dan het belang
van de openbaarmaking van
hun namen. De VGG verwij
ten slotte naar alinea (55
st
).
-

-

96.

Ten aanzien van de weigering
sgrond ex artikel 10, twe
ede lid, aanhef en onder e
Wob heeft te gelden dat het
College deze be!angenafwegin
g in het besluit wel
degelijk heeft gemaakt:

“W1j besluiten dit document
openbaar te maken met uitz
ondering van de hierin
voorkomende namen en con
tactgegevens van ambtenar
en
en anderen (artikel 10,
tweede lid, onder e Wob).
Voor wat betreft de namen en
contactgegevens van
ambtenaren veni’Ijzen waj naa
r vaste jurisprudentie, die
bepaalt dat waar het gaat
am het beroepshalve functio
neren van ambtenaren, wel
iswaar slechts in beperkte
mate een beroep kan warden
gedaan op het belang van eerb
iediging van hun
persoonlsjke levenssfeer, ma
ar dat dit anders ligt Indian
het de openbaarmaking van
namen van ambteriaren betr
eft. Namen zs:in persoansg
egevens en derhalve vei-zet
het belang van eerbiediging van
de persoonlijke ievenssfeer
zich tegen het openbaar
maken daarvan. Wif wegen
mee dat het hier niet gaat am
het
opgeven van aen
naam aan een individuele bur
ger, die met een ambtenaa
r
in
con
tact treedt, mear am
openbaarmaking aan een iede
r in de un van de Wob (vgl.
AB
RvS
18 full 2007, AB
2007. 328; ABRvS 3 februa
ri 2010, tiN BL1844; en AB
RvS 4 fun! 2008, A8 2008,
232). Oak avenge contactgeg
evens, a/s telefoonnummers,
mogen volgens deze
junisprudentie warden geweige
rd.”
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Op de deugdelijkheid van door bet College gem
aakte belangenafweging in bet licht
van de vaste rechtspraak van de Afdeling bestu
ursrechtspraak is bet College
hiervoor reeds uitvoerig ingegaan (zie randnum
mers 54 tIm 60 van dit
verweerschrift).
Brief hoofd Afdeling Cebiedsontwikkeling d.d.
3 november 2011
97.

Het College heeft bet document Brief hoofd Afdeli
ng Gebiedsontwikkeling d.d. 3
november 2011 openbaar gemaakt, met uitzonder
ing van de hierin voorkomende
namen en contactgegevens van ambtenaren.
De ‘ICC verwijst naar hetgeen zij
hieromtrent reeds heeft opgemerkt ten aanzien
van het Gemandateerd besluit d.d. 3
november 2011.

98.

In tie motivering bij dit document heeft bet Colleg
e in het primaire besluit verwezen
naar bet voorgaande document (Gemandateerd
besluit d.d. 3 november 2011). Voor
zijn motivering verwijst bet College ook bier naar
hetgeen reeds opgemerkt ten
aanzien van bet Gemandateerd besluit d.d.
3 november 2011.
Nota aan Gedeputeerde Staten d.d. 25 okto
ber 2011

99.

Het College beeft besloten em bet documen
t Nota aan CS d.d. 25 oktober 2011 in
zijn geheel niet openbaar te maken. Hieraan
beeft bet College ten grondsiag gelegd
dat artikel 11, eerste lid Wob zich verzet tegen
openbaarmaking. rn bet bijzonder
betreft bet een ambtelijke nota die bestemd is
voor intern beraad, die persoonlijke
beleidsopvattingen bevat. Daarnaast weegt bet
belang van openbaarmaking niet op
tegen bet belang van de eerbiediging van de perso
onlijke levenssfeer (ex artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder e Wob) en leidt dit tot
onevenredige benadeling van
zowel de provincie Zeeland als de T8O’s (ex artikel
10, tweede lid, aanhef en onder
g Wob).

100.

De VGG merkt op geen kennis te hebben kunn
en nemen van de nota van 25 oktober
2011. Bij gebreke van die kennis betwist zij
dat de nota (volledig) bestaat uit
persoonlijke beleidsopvattingen. In aanvulling
hierop merkt de ‘ICC op dat in elk
geval feitelijke gegevens openbaar zouden
moeten worden gemaakt. Het is nog
steeds volgens ‘ICC moeilijk voorstelbaar dat
de nota volledig uit persoonlijke
beleidsopvattingen bestaat. Hieraan verbindt
‘ICC de stelling dat in bezwaar aisnog
de feitelijke gegevens openbaar zullen moe
ten worden gemaakt. In dit kader acht de
‘ICC bet van belang dat andere documenten
die betrekking hebben op de juridische
positie van de provincie wel gedeeltelijk zijn
geopenbaard (VGC wijst op agendapunt
4 overleg BALG d.d. 13 oktober en tie e-ma
ilberichten van AKD d.d. 16 september
en 16 maart 2012). VGG voert aan dat er voor
deze documenten (wel) een
specifieke afweging heeft plaatsgevonden tusse
n feitelijke informatie en informatie
die persoonlijke beleidsopvattingen beheist. ‘ICC
stelt dat dit ook voor de nota op
zijn plaats was geweest.
—

—

101.

In bet besluit staat in dit kader dat voor zove
r er sprake is van feitelijke informatie in
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de nota, deze zozeer verweven
is met de persoonlijke beleidsopvatti
ngen, dat bet
niet mogelijk is een uitsplitsing
tussen beiden te makert. De VGG merk
t op dat zij dit
niet kan beoordelen, nu zij geen
kennis van de documenten heeft kunn
en nemen.
Wet merkt de VGG op dat in de
jurisprudentie de verwevenheld tuss
en
feiten en
opvattingen steeds minder snel
wordt aangenomen, mede om misb
ruik van de
beperking van artikel 11 Wob te
voorko
2
1
men. Volgens de VGG heeft het Coll
ege
slechts in algemene termen gem
otiveerd waarom openbaarmaking
van de feiten en
geobjectiveerde informatie niet
mogelijk is, hetgeen volgens haar onvo
ldoende zou
zijn.
102.

103.

104.

Naar aanleiding van bet bezwaar
van de VGG is nogmaals kritisch bezie
n of de nota
feitelijke informatie bevat, die los
kan worden gezien van de daarin ver
vatt
e
persoonlijke beleidsopvattingen.
Deze herbeoordeling leidt ertoe dat aan
de
VGG
alsnog (beperkte) delen van de
nota openbaar zullen warden gemaakt.
Deze
delen
zullen voorafgaande aan de hoor
zitting aan de gemachtigde van de
VGG ter
beschikking warden gestetd.
Bovendien wordt door VGG opge
merkt dat bet College ten onrechte
onvoldoende zou
hebben gemotiveerd waarom geen
gebruik is geniaakt van de mogelijk
heid am
informatie te verstrekken in een
niet tot personen herleidbare vorm ex
artikel 11,
tweede lid Wob, zodat bet besluit
in zoverre gebrekkig zou zijn. VGG stel
t dat in bet
besluit slechts staat dat bet College
het niet in bet belang van en goede
en
democratiscbe bestuursvoering acbt
om bet resterende gedeelte van de nota
in niet
tot personen berleidbare vorm open
baar te maken. Het College acht
bet onwenselijk
dat opvattingen van ambtenaren
in bet publieke debat een zelfstandige
rol zouden
gaan spelen. Set is naar bet oord
eel van bet College van belang dat amb
tenaren in
vrijheid kunnen adviseren.
Het College hecht eraan erop te wijz
en dat bet in bet primaire besluit wet
degelijk
voldoende heeft gemotiveerd waarom
bet geen gebruik heeft gemaakt van
zijn
bevoegdheid om toepassing te geve
n aan artikel 11, tweede lid Wob:

“Valledigheidshalve vermelden wtj
voorts geen taepassing te geven aan de
ans op
grand van het tweede lid van artikel
11 WoE, toekomende bevaegdheid (vgL
rechtbank Amsterdam 12 oktober
2011, UN 8R2322; ABRvS 20 juni 2011
, UN
8R2322, r. a. 2.6.3), daar wif het
in dit geval niet in het belang van een
goed
e en
democratische bestuursvoering achte
n het resterende gedeelte van de nota
in
niet
tot persanen te herleiden vorm ope
nbaar te maken. Wjj achten het onw
ense
lijk
dat
de apvattingen van ambtenaren in
het publieke debat een zelfstandIge
rot
gaan
spelen (vgl. rechtbank l-Iaarlem
1 mel 2012, UN 8W4376). Het is van
belang dat
ambtenaren in vr,jheid kunnen advi
seren, zonder dat zij bevreesd hoeven
te zijn dat
zif of degenen die zif adviseren
later met hun apvattingen geconfmnteerd
zullen
warden.”
-

—

105.

De VGG stelt dat bet College misk
ent dat bij toepassing van artikel 11,
tweede lid

l2
-lierbjj wUst VGG op AbA vS 21 full
2010, r.o. 2.4.2., ,4B 2010/263 ntnt.
P.J, Stolk en Daalder, p. 268 e.v.
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Wob just beleidsopvattingen
in geanonimiseerde vorm openba
ar worden gemaakt.
VGG stelt dat de adviseringsvri
jheid van ambtenaren hierdoo
r niet zou worden
geraakt, aangezien de advieze
n dan niet tot de individuele amb
tenaar herleidbaar
zouderi zijn. Het belang van
ambtenareri zou volgens VGG loss
taan
van het belang
van een goede en democratische
bestuursvoering waar het College
zich
Naar opvatting van de VGG bre
op beroept.
ngt het belang van een democr
atische
bestuursvoering juist met zich
dat overheidsinformatie zoveel
als niogelijk openbaar
is.
106.

107.

108.

109.

110.

111.

Het door VGG aangevoerde nee
mt echter niet weg dat het gaa
t om persoonhijke
beleidsopvattirigen bestemd
voor intern beraad. Zoats hiervoo
r reeds ulteengezet
heeft het College op grond hier
van openbaarmaking geweigerd.
in het bestreden
besluit heeft het College slec
hts opgemerkt dat zij het tevens
onw
enselijk acht dat
deze opvattirigen van individ
uele ambtenaren in het publiek
e
deb
at
cen zelfstandige
rol gaan spelen. Het openbaar
maken van deze opvattingen/ad
viez
en in
geanonimiseerde vorm zou hier
we! degelijk toe kunnen leiden.
Daarbij heeft het
College mede betrokken dat arti
kel 11, tweede lid Wob hem exp
liciet de ruimte biedt
am een aiweging te maken.
Naast de beperking van artike(
11, heeft het College tevens een
beroep gedaan op
de weigeringsgrond van artikel
10, tweede lid, aanhef en onder
e Wob met
betrekking tot de persoordijke
levenssfeer. In reactie daarop
verwijst de VGG naar
haar opmerkingen hierover in
de alinea’s (91) en (92) van haa
r bezwaarschrift.
Het College kan hier volstaari
met verwijzing naar hetgeen reed
s opgemerkt onder
randnummer 96.
00k heeft het College zich ber
oeperi op de weigeringsgrond van
artikel 10, tweede
lid, aanhef en onder g Wob (on
everiredige benadeling). De one
venredige benadeling
van de provincie is gelegen in
de schade die openbaarmaking
van het voorstel zou
toebrengen aan de provincie,
gelet op haar procespositie in
do beroepsprocedure bij
het Gerecht van de EU. Daa
rnaast is de onevenredige benade
ling gelegen in de
noodzaak van hot goed functio
neren van het openbaar bestuur
en de daarmee
samenhangende noodzaak van
vertrouwelijkheid van het interne
overleg. Tot slot
zou openbaarrnaking de TBO’s
in hun flnancile positie en pro
cespositie schaden.

In het kader merkt de VGG alle
reerst op dat het College het one
venredige nadeel
niet zou hebben afgewogen tege
n het belang van openbaarmakin
g van de
inforrnatie. Bij de belangenaf
weging moot volgens VGG wor
den
mee
gewogen dat a)
veel informatie bekend is ove
r de beroepsprocedure en de red
ene
n
om
de procedure
te starten (quad non), waarbij
VGG verwijst naar alinea (79).
De VGG stelt dat dit
eon aanwijzing is dat het bela
ng van apenbaarmaking hier
zou moeten prevaleren.
VGG verwijst naar haar uitw
erking hieromtrent in de alinea’s
(58) t/m (64) en de
alinea’s (74) t/m (76).
Ten aanzien van de weigering
sgrond ex artikel 10, tweede lid,
aanhef en onder g
Wob heeft te gelden dat het Col
lege deze belangenafweging in
het besluit wel
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degelijk heeft gemaakt:
“Ten tweede Ieidt openbaarmaking van het voorstel tot onevenredige benadeling van
zowe! de pro vincie Zeeland als de T8O[s (artike! 10, tweede lid, aenhef en onder g
Wob). De onevenredige benadeling van de Pro vincie Zeeland is gelegen in de schade
die openbaarmaking van bet voarstel toebrengt, aithans ken toebrengen, aen hear
procespositie in de lopende beroepsprocedure bij het Gerecht van Eerste Aanleg
tegen de beschikking d.d. 13 juli 2011 (nr. C(201 1) 4945 def.). De pro vincie Zeeland
is niet gehouden informatie die hear procespositie ken schaden prrjs te geven door
openbearmaking van documenten (vgl. ABRvS 17 mel 2006, UN AX2090; ABPvS 9
april2008, JB 2008, 124; en ABRvS 16 februari 2011, A8 2011, 99). Dit
uitgengspunt geldt onverkort in ean geval als het onderhavige, waarin het gaat am
een beroepsprocedure bij het Gerecht van Eerste Aanleg (vgl. ABRvS 24 november
2004, UN AR6306; en rechtbank s-Gravenhage 29 januari 2008, UN BD6876).
Daarnaast is de oneveriredige benadeling van de proviricie Zeeland gelegen in het
verlengde van hetgeen hierboven ten aanzien van artikel 11 Wob is opgemerkt ten
aanzien van de bescherming van het interne beraad in de noodzaak van het goed
functioneren van het openbear bestuur en de daarmee samenhangende noodzaak
van vertrouwel,kheid van bet interne overleg. De onevenredige benadeling van de
TBOs ten slotte, is gelegen in het felt dat openbaarrnaking van de nota ci. d. 25
oktober 2011 hun financiële positie schaadt, aismede hun procespositie in het door
hen ingestelde beroep tegen de beschikking d.d. 13 juli 2011 (nr. C(201 1) 4945
def.) van de Europese Commissie.”
—

—

Voor het overige verwijst het College naar het hiervoor reeds naar voren gebrachte
(zie randnummers 61 t/m 68 en 77 t/m 80).

Conclusie
Op grond van het voorgaande geeft bet College uw commis5ie eerbiedig in overweging om
te adviseren het bezwaar ongegrond te verkiaren, met uitzondering van de hiervoor
genoemde specifieke punten waarbij is aangegeven dat deels aan de bezwaren van de VGG
tegemoet zal worden gekomen.
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SamenvaWng

Advotenkanbzor Stibbe heeft namens
bij abs provincials colleges In Nederland eon eantal partiwliere grondbezitters, bij brief van 19 aktober 2011.
sidies san terreineherende organisal een Ieatste sommatie Ingediènd, orn bet verlenen van eankoopsub
ies frBOs), onder de huidi aankoops
to scbar1ri. 1 gebrekedeanr
ubsldiexegellng, par direct op
I san.
‘
t do provirie to zuitonVdagvaardan In
kcrt
-

I

—

*odvlss Van bet IPO. to be&utlen lot hot tenig
C..
trekken van
verordenlng,..een
besciiikldng van do Europese Commiss procesbesluft vast to stelien in verbend met eon beroep tegen de
le
van
13
Juli
2011
(N30
8/20
10). die eanleiding is voor do sommatie
brief van Stibbe an eon antwoordbrief san
Sbbbe to versturen.
-.

.

-

Iñleldktg

Mvocatenkantoor Stibbe heeftnamens
daartoe opgerlchte Vcrenlging Ge kber eon aantal parbcuflere grondbezltters In Nederland, verenigd In do
alto pmvlnciele colleges in Nedertand echtlglng Grondbezlttere (VGG), bj brief van 18 oktober 201,1, hi)
dies eec terreiribehereade órganisatieseon laatste sommatle Ingedlend, om hat verlènen van aankoopsubsl
schorten, b gebreke waarvan aang frBOs), ondor do huidlge aankoopsubsldleregeUng per direct opts
even, zonder nader bericht do provincle
4
geding.
to zullen degvaarden In Icort
Do aardeiding van de sornmattebrle van
Stibbe Is de bescNlddng van do Eumpeoe
EC). van 13 lull 2011 (N30W2010)f (hiem
Cornmissie (hierna: de
z
do Cammissie TBO’s als onderneminge do ‘BeschiAk1ng. Hot gevoig van doze beschddng Is dat
verleend dienen to worden getceist eon ndokIIflceert, zodat (andere) subsidies die eon TEOs worden
subsidies die In hat verleden san de TBO’s Europese stoatosteunregels
missle doze veranigbaar heeft verldaard 4n verleend betzaffen staatssteun en 4n ten4 do Corn
met deinteme niarkt onrechtmatig verte
end.
Ter zake van de Inhoudelijke beantwoordlng
van
do
briev
en van Stibbe vlndt
en bet RlJk op basis van eon edvies van
overieg plaats met bet IPO
advooetenkantoor MD (kenmerk 9R7nog
50173).
U wordt gevraagd In to atemmen met
doze
voede procesbealult vast to stollen en do adviezen van het lPO. Ter uitwerking wordt U gevraagd bet bJge
provfnclsle PNB-regellng vervellen to va
rklaren.
In onteerp bijgegde antwocdbriefa
wordtugevraagdde
an Stibbe to versturen. I1I 9
Zodra do adviserlng over de gevolgen
&rànd;en ee.a. ook met hot Rlk Is van do beschlkldng en do acties van do provincies in IPO-verband Is
sfgestenid zuHen wIj u nader adviseren over
1
PS en do torrelnbeherende organisat
eon infonnatiebriet eon
ies.
-

-

V

V

-

—

.

V

V

V

V

V

V

V

V

Voorgeschledenls:

Met do InwerkingtredTng van bet ILG
I januari 2007 hebben dé provlnafes do
eon budget voor verwerving van gronop
beochllddng gekregen over
den
bschlktarc budgetvocrgrondverwervrngvoor de reetisafte van do Ecotogisohe Hootdsbiictuur (EHS). Hot
EHS In do ILG peiiode is opgebouw
hot hG budget en bet PNB loningenb
d uit Iwee componenten:
udge
menten (NM) en Hat Zeeuwse I.enciecha t Hot PNB-budget Is bodoeld vooraankopen door Natuurnionu
p
(HZL)
. Op 29 jonuarf 2008 (Pb 200b
bet iandefljk model, do Subsidieverordenin
g Particullere Terreinbeberende Natu, nr. 0) hebben GS. conkrm
In Zealand (hiema: 1
urbescbermlngsorpanlsatles
PNB-verordenIn), vastgasteld op
grond waarvan siridsdien aankoopsubstdles
bend worden san NM en HZL ter reali
var
sering van de Zeeuwse EHS.
Op18 mel 2009 heeft Advocatanicantoor
StIbbe namens hear clients do Verenigin
(rondbezjtters (blema: VGG) aan ale
g GeNjkberechtiging
Nedo
moratorium a? to roeperi over de subsidlev rlandse provinciea een brief gezonden, met hot verzoek eon
aeckoop van natuurterrelnen. In overieg ertenlng aari terrelnbeherertde organisates ten behoove van do
MD Prinsen Van Wljmen gevraagd om met do provincles en LNV heeft bet IPO eon advocatenkantoor
adviseren over do wijze waarop do prov hen 215 vertegonwoordlger van abs Nederlandse provincics to
incies op doze brloven kunnen reageren
provfndes In kaart to brengen.
en om do risbo’s year do
In het verfrouwelijice advies van MD is
aangegeven:
—

—

V
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V

V
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GS heeftPS eeztiE (2009) ht (zie InfQrmatiepticllt)
In ormatlebrief geotijurd.
Eon vastaT Inzake eon nadeon
em Informattebrief ann PS
zal op korte tarm)jn
ann GS worderi eangebode
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flnandele consequenties:

Advieskosten worden ten Jaste van bestaande
budgeten gebracbt

Voorstel te nemen GS-Sesluit (mee
t Identiek zi$n aan het voerblad):
1. “Instemmen met tie adviezen van bet IPO lnmk
e tie procedures met betrekkthg tot do Regellng
groridaankopen ENS.
2. Do Subsidlevercrderüng Parilcullere Terr
einbelterende Natuurbeschermlngsorganlsatle In Zeelan
(Pb 2008, ut. 03) vervaflen veridaren, confor
s
d
m bet In ontwerp b(Jgevoegde bealult
3. Procesbeslult nemen. cenform bJgevoeg
ontwer
d
p
en In mandaat verzenclen naar MD;
4. In ontwerp bgevoegde bust ean Stibbe
veizenden. Brief In resumptie aenpassen Indieri
do inhoud
doarven wzigt nest aenlefdlng van overleg met
bet IPO.
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