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Geschte heer Boa,
Met ons besuit van 26 juni 2012 (kenmerk 2012/30401) hebben wij besioten op uw verzoek cm
informatie namens de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) van 11 aprH 2012. Bij schrijven
van 6 augustus 2012 heeft u namens de VGG pro forma bezwaar aangetekend tegen ons besluit. Bij
schrUven van 28 september 2012 heeft u namens de VGG de bezwaargronden ingediend in een
aanvulend bezwaarschrift. Hierbij ontvangt u onze beslissing op dit bezwaarschrift.
Ontvankeiijkheid
Dna esiui s verzoncen on 29 un 2012, Dc errrnjn vcor het ncenen van eec cezwaarscnrift wing
derhaive san cc 30 uni 2012 en eindigde op 10 augustus. Het onderhaice bezwaarschrift werc onhiangen
op 6 augustus en is dos tiidic ncedienc Recianoant kan ais beanghebbende wnoden ezen en is ds
critAankehk in ziin bezwaar.
Hoorzitting
Op 5 november 2012 heeft eon hoorzitting plaatsgevonden. Van doze hoorzitting is eon versiag
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(biage 2) gemaakt, dat bU hat advies (bijiage 1) van de Adviescommissie bezwaarschriften Provincie
Limburg is gevoegd.

Advies commissie
Ce AdvesccmmTsse bezwaarschnften Pmvincie LimOur heeffe. CO OSS van be stuKKefl en hat
verhandeide tar hoorzftting, advies can ons College uitgebracht. Dit advies is aangehecht. Hat
uitgebrachte advies en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen worden door ons College
cncerscnreven yOST zover z n oncerszaance overwegmgen nice worden weeriegd.
Overigens hebben w. made op advies van be commisie nogmaals bekeken de in hat geding zijnde
documenter informatie met een overwenend objectief karakter bevatten weike aesoiitst kunnen women
van be persccnHik a beiedsoovarhncen en aisncg coenbaar kunnen worden gemaakt
Gronden van bezwaar
Kcrt samengevat voert u namens de VGG in hat bezwaarschntt be vogende gronden can:

I

One College heeft ten onrechte gewegerd documenten openbaar te maken met ale mctiverTng dat
her aaarover niet heschkt. U betwist kort samenaevat dat vccrncemde cocumenten flier bij de
provincie berusten, Voorts stelt u dat voor zover be documenten bij hat IPO berusten de
provincie gehouden is ook documenten die bij het P0 berusten ta verstrekken, waarbij u onder het
onderhav!ge dossier verstaat het gei!ikberechbgingsdossier. Door u wordt bovendien gesteld dat be
provincie hat verzoek om informatie ta beperkt heeft opgevat door volgens u niet tevens cue
docurnentatie in hat grhavi edossier te verstrekken, Ten aanzien van de docurnenten orntrent
be nocgte van be deciarahes van AKD stelt u tevens dat deze dccumenten ock ci berusten deze
met blj cc orrwin.ce m.acr b her P0 b be prov:nmes bencren te berusten. Ten siotte wordt can
baroep gedaan op arlikel 10 EVRM,
—

—

—

—

—

—

2.

Ons College heefft ten onrechee gewegerd cm een dcci var be cocurnenten waarover be prcvmce
wel beschikt, (voiiedg) openbaar te maken, Ten aanzien van be (gedeeiteiijk) met openbear
gemaakte documenten wordt het interne karakter hiervan betwist, alsrnede dat er sprake ZOU zijn
van persoonlike be!edscvattinen Voorzovererwei sorake is van documenter cpqestsia ten
behoeve van intern bercad met daarin persDonliKe beiedsepvattingen zouden daze documenter
geanonimiseerd openbaar gemaakt dienen te worden. One College heeft de namen van opstellers
van!betrokkenen bj be documentan onleesbaar gemaakt. Kort sarnengevat wordt gesteld dat de
beiangenafweging die ons College in dit kader heeft gemaat onvoidoerde is gemotiveerd. en dot
bet celang van openoaarmakng van be persoonsgegevens zwaarder dent te wegen dan hat
belang van eerbiediging van de persoonlijke lavenssfeer. Oak ten aanzien van de documenten die.
(oedeelte1iik fiat oenbaar zijn gemaakt met can beroa op cnevenrediae benadeling wcrdt betwisz
dee er van ear dergaiiJKe motivating sorake zcu ziin. Daarnaast is onvcIdoende gemotiveerd
waarom de weigeringsgrond van aftikel 10, tweede lid onder g teracht is ingaroepen. Ale laatste
betwist u dat bet in be documenten n.iat goat cm informatie die bil, openbaarmaking be financidie
cerm cc
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net aannc.m&ijk zou hebben gernaakt.

Reactie op do bezwaran/C verwegingen
3

n aeze bes!:ssng on tezwaar za ter overzichtehjkhed zoveei mocek aansu4ng warden gezccrit
b cc vogcrde de a he bezwaarschrift s gehanreerd

4.

Het Wob-verzoek ziet op de vogende docurnents.n:

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
5..

Versdg lie aenkoopovedeg Limburg 27 september 201 1
Note voor Gedeputeerde Staten dd. 1 november 2011
Ncdde overieg Brede Adviesgroen Landetk Gebied d.d. 13 okrober 2011
Bescrekncsversaa vercadenng BALG d.d. 13 cktober 2011
Notitie overleg Brede Adviesgroep LandeHjk Gebied d.d. 9 november 2011
Agenda vergadering BALG dd. 9 november 2011
Besprekngsversiag vergadenng BALG d.d. 9 november 2011
Agenda Vakberaad Grond PO djd, 15 september 2011
(Concept)Verslag Vakberaad Grond dd, 15 september 2011
Agenda Vakberaad Grand FO dd. 27 cktober 2011
Agenda Vakberaad Grond PG d.d. 5 anri 2012
Memo AKD can PC d.d. 26 seotember 2011
Memo AKD can PC dd. 6 oktober 2011
Memo AKD aan LPO en de 12 Provtnces dd. 16 maart 20i2
Concept Procesbesuit
Emallbericht AKD can IPO dd. 10 oktober 2011
E-maflbericht AKD can PG d.d. ii oktober 2011
E-maibericht P0 can AKD d.d. 10 okiober 2011
E-rnailbericht P0 aan AKD dd. 4 oktober 2011
Verzoekschrift TBO’s tot nietigverklarina van bet besuit van de Erropese Commissie met
ken merk C (2011 4945 deS
Verzoekschrift provincies tot nietigverkaring van bet besiud van de Eu ropese Commissie met
kenmerk C (2011) 4945 def.
Ben carte: emaiis zoals Heme nader qesoeefi.ceerd

Dc bezwa.argron.den die u aanvoert vallen uiteen in twee onderdelen, In de eerste pacts Iicht u
narnens de VGG toe waaram wn, volnens u ten onreonte hebben geweigera documenten openbear
te roaken met as motivenng dat ae orovincie daarover net beschikt. in be tweede pleats wordr door
a uneengezet waarom w) naar uw n1enng ten onrechte hebben gewegerd am can dee van de
docurnenten waarover de provincie we beschikt, (voHedig) openbaar te maken. Wij zullen hierna
zchtersenvcicens no daze twee onderd&en reageren.
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orondsiac heonen aeead:
“Wif beschikken niet over documentan betreffende do communicatie (corresponden tie,
qespreksversiaqen ec ) vissen no pro v’ncie [. .1 en do TED a omtrem do door u bedoe ide
bercepstrrocedure. W/ bosch/kEen evenmin over documenten betrefiende dec/cranes van clan wei
beta/inpen aan AKD. Aangezien wa/ niet over doze documenten beschlkken. kunnen doze door ons
n/ct openbaar worden gemaakt.
Hoewei cc teksr ud bet primare besuO her gEeeeitEejk van afdirkt, geeft bovenstaand citaat hot
standpunt van ons College juW weer. Hierna zal dan 00k van bovenstaande tekst uit worden
gegaan.
7.

U beuvisr dat de documenten erreffence oe communcabe tucson do provinci,e en de TB0s, en de
documenten betreffende declaraties van dan wel betalingen can AKD, niet bij de provincie
beruste.n. Per categoric docurnentaije wordt door u vervolgens uiteenp.ezet waarom do provincie
we over voornoemde documenter zou beschikken of zoo moeten beschikken. Daarnaast betwst u.
act WiJ met gehcuden zjn am doze documenten to verstrekken, voor zover deze b hot P0
berusten,

Do documentahe over do relatie van do oravincie met do TB&s
8.

Zoals hiervoor juist weergegeven in hot citaat, beschikt de provincie niet over docurnenten
bet reffende de communicahe (corresondente, gespreksverslagen etc.) tussen de province
Limburg en de T20’s omtrent de door do VGG bedoeiae beroepsprocedure. Aangezien wij niet
over doze docinmenten oescrukken, kunnen doze door ons niet openbaar worden gernaakt.

9.

Ten acnzien van de dccumentatie over do reiate van de provincie met do TBOs stelt u dat wij hot
verzoek cm ooenbaarmzHno re beoeret hebben cogevat door ut to gaan van documentabe die zet
op do beroepsprocedure bij hot Hof van Justide, en niet tevens op documentatie die ziet op hot
onderhaviqe dossier.

10.

lncevoiae bet beoaalde in ardkei 3 tweede lid, van cc Web dient do verzooker b) z.jn verzoek be
bostuurlijke aangelegenheid of bet daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie
wenst to ontvangen te vermeiden.

11

Zocis reeds aanpegevor. U cc bestreden beslissing hebben wi uw verzoev. gezien her onderwerp
van do brief van do VGG d,d. 11 april 2012 —“Beroepsproceduro van ow provincie bij bet Hot van
Justitie (inclusief verzoek orn informatie op basis van do Wet openbaarheid van bestuur)” en be
nhoud daarvan. aldus oocevat dat dit utsluitena zet op de beroepsorocedure Uj hot Hof van
—

12.

Di) de beoordeling of een bestuursorgaan eon verzoek voldoende ruim hooP op gevat; kikt de rechter
zore-azorce
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mode geiet op het onderNerp en de inhoud van voornoemde brief dd. 11 april 2012
verzoek hebben mogen cpvatten zoals het dat heeft gedaan.
3.

—

uw

Zoals hiervoor reeds toegelicht had het door een rechtsgeleerd raadsman opgestelde verzoek
van VGG ala onderwerp “Beroepsprocedure van uw provincie bij hot Hof van Justitie (inclusief
vOIZOCK cm nformate op bass van de Wet cpenbaarheid van bestuur)’. Cc pagina I en 2 var cc
cnef wordt cc aancding van hot verzcek vervcigens toegeHcht. Deze aarledng houdt verband met
het felt dat er door de verschiflende provincies beroep is ingesteld bij het Hof van Justitie van do
Europese Unm tegen de beschikking van de Europese Commissie van 13 uIi 2011 (nr. 0(2011)
4945 def.). Vervoigens wcrdt bet verzoek em informatie gespecificeerd. Bi do secificatie van hot
verzoek wont veelvulda veezen near do ‘vc.ornoemde beroepsprocedure’ (spocificatie cndor
nummers 1,2 en 4). Bij het laatste punt (6) van do omschrijving van het verzoek wordt ten slotte
verzccnt cm sHe overi.ge documenter die betrekking hebben op de beroepsprocedure bi hot Hof
van Justitie Wt nebben. elet op do hervccr zkeljk weereegeven tekst en strekkng van do bref
van Stibbe van 11 april 2011, het verzoek aldus mogen uitleggen dat dit uitsluitend betrekking had
op documenten (zcals nader gespecificeerd onder de in het verzoek genoemde punten 1 tot en met
6 die eetrekKing headen op kcrt sarnengevat de bercepsrrccedure b!j hot Hof van Justice.
—

—

—

14.

—

U voert in bezwaar san dat de algemene verwijzing in do door u in het verzoek gegeven
opsommnc van gewenste documerten near bet cnderhavige acsster veer ons College aanleidrg
hac moeten vormen cm bet verzoek mea-e aldus to Degrijpen dat dit tevens betrekkng baa op hot
‘gelijkberechtigingsdossier’. Gelet op hetgeen hiervoor is opgemerkt over cc duidelijke tekst en
strekking van bet verzoek en gelet op het felt dat do veiwiizing near bet onderhavige dossier’ in hot
verzoeR niet a tcegeHcht. hebben w het verzoek mogen opvatten zoals wj dat hebben opgevat.
Dc Adviescommissie bezwaarschriften provincie Limburg rnerkt op dat indien een WCB-verzoek to
algemeen geformuleerd is en voor bet bestuursorgaan met geheel duideHk s op welke infcrmaue
worat gedoeid. artkel 3. verde ho. Web een verpiichting bevat om verzoeicer behuipzaam te zjn. bj
hot precisoren van zijn verzoek. Do commissie is niet gebleken dat wij deze actie hebben
ondennomen en adviseert ens bet verzoek ruimen op te vatten, in die zin dat het verzoek betrekking
neeft op abe documentane van be pcovncie Limbura met cc tbcs in bet ceHikLerechticinsaosser.
icren erme cc en ret gegeven as bet vs zoe is rcedcna acer eec’ recbrsoeeero
Gamer
raadsman delon wi doze moning met en volgon het advies van do commissie op ait punt dan cob
fliCt cc.

15.

Ovonigens zij nioroven nag opgemonict dat do venplichbng cm op grona van do Wob iniormatie to
venstrekken zich beporkt tot infonmatie die op het moment van indiening van hot verzoek bestaat.
2
Um verzcek heeft dan cob. in eden geval geon betrekking op docurnenen die ZHn ve.msandi c re do
datum van hot verzook (zjnde 11 annil 2012),

16.

Vccn zoven u kurt wordon e.evogd
do stelhng dat net venzcek dcor ens to bepekt heeft opgevot,
te geloen bat do orcvincm cob over doze documenter met besohikt.
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17.

U betwist dot do provincie niet beschikt over documentatie over do relatie van do orovincie met do
TBCs met betrRk no tot do beroepsprocedure b hot Gerecht van do EU. Er zon SOraKe z:jfl van
ntensUve samenwerkncicontact’ooeneg tussen do TEOs en do rovincies hetgeer u cnaerDcuwt
door to verwzon near eon aantal (deels openbaar gemaakto) deco menten.

18.

Uit doze documenten ieidt u bet vermoeden of dot or sprako zoo zii.n van eon intensief contact
tucson do TEOs en ce mcvncies Volgens u zen hot eaarcm naar w begrijpen aannomejk
z)n dot do crovinco L)mcura zoo beschikken over _:one over de relatie van do provinc::e
Umburg en do TBOs met betrekking tot do bereopsprocedure b bet Gerocht van de EU.

19

U verwst ton eerste near eon vorsiac van del \Jakberaad Grand van 15 september 2011 en
concudeert op bass dearvan dat or bj doze overieggen verleqenwoerdigers van cc Landschapcen
aanwezg waren Hot s tust dot vertegenwcc’rdigers van, do Landschappen a bepoalde evoHen
aanwezig waren bij hot Vakberaad Grond. Veer zover ens College documenten met betrekking tot
hot Vakberaad Grand, waarbij do beroepsprocoduro can do orde is geweest, onder zich heeft, zijn
doze deco menten echter inhoudelilk beoordeeld.
Uwr, s: crop dat bet beroepschrift dat namens cc TBO’s bn bet Gerecht s ngedenc a do
concoptversie en in do definitiove versie can do provincies is toegezonden. Dit is joist. Met
toestomming van do TBO’s en do Provincies hebben do TRO’s on de Provincies over en weer
konnis gencmen van de (dehnitieve concepten van) do beroepschrrlten. Dc daarop betrekHng
hebende stukken zjn eveneens becordeeld en aegis openbaar gemaakz.

21

U wijst or tot slot nag op dat er in ZuidHolland strategisch overleg zou zijn geveerd met do TBO’s
en dot bet College van Gedeputeerde Staten van Overijssei een afschrift van een brief ever de
aanKoopsubslderegeing zoo hebben toegezorden can de TBO’s. Het gaol hierbij ten eerste am
documenter do zch (ucsiuoond) b dc colleges van Godepoteerde Staten van Zu)dHolland
respecteveiK OvenJssel bevinden. Het goat bavenalen em documenten me geen betrekklng
hebben op do beroerspracedure.

22.

Ardors den door U wardt e;steid is or geen sp’rake ‘jCfl documenter betreffende do communicatie
tucson do provincie en do 750’s omtrent do beroepspraceduro. die ans Ccilec.z order zion heeD.
Do documenter, de or:s Octoge met botrekkccg tot ce beroepsprocedure coder zich heeD
(waorender begrepen de deer VGG op pagina 12 van haar bezwaarschrift ender 1 en 2 geneemde
deco menteni zijn deer ens in hot kader van hot verzeek beoerdeeld. Over meer of andere
documenter: met betrokkinq tot. de beroeasprocedure beschkt ens College met. In cat verband
ire e” we on cc cc EO s c cc mci nasa z& steno o to coo beacon gesc a -io ccc
om gesoheiden trajeoten. Hot 5 daarom cod iegisch dot or order ons College goon cocurnenten
berusten met betrekking tot do relatie tussen do TBO’s en do previncie Limburg ever doze
beroepsproceduros. Veer zover (verlegenwoerdigors van) de TBO’s aenwezig zijn cewoest bij
00 a’aeae
r
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berceosproceure oar. do orde is gestelol. zln do daaroo betrekktua hebbonde documerter dcc;
arc bec’crdeeid,
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22.

In hot oestreden Cosine hebDen wj eveneens aengegeven met te beschkken over documenten
ceretfende deolararTes van car wol betaHngen can AKD. Aangezien doze documenter met onder
one CoNege beru ten., kunnen ook deze niet openbaar worden gernaakt.

24.

Ten aanzien van do hoocte van de declaraces van AKD merkt u op dat hot lastig to geloven is dot
do orovincTe niet besohikt over documenten hieromtrent. HTerbij wijst cc VGG 0 stukken waaruTt
zou bkon dat do provTncTes codrachtgever zijn van AKD en 00k gezameniijk de declaratie zullen
botalen. Om die reden meg volgens u verwacht worden dat de provincies ook over de betreffende
declarado(s) beschikken.

25.

Voer doze documenten heck to aelden dat doze niet order one berusten. rnaar onder hot P0. He
is juTSt dat AKD ten behceve en in opdracnt van onder encore onze province werkzaamheden
verricht in verband met het onder andere door onze provincie ingostelde beroep tegen de
beschikking van do Europese Commissie. Doze werkzaamheden maken onderdeel uit van eon in
2009 door hot Jnterprovinciaai 0verIe can AKD verfeende opdracht. Dc overeenkomst met AKD is
dus) uTteluTtend tussen aatst enoemd kantoor en net nterorovTncTaa! Overieg tot stand gekomem
Door AKD wordt den coc naar one Coege heeft begrepen ultsTwtend gedeclareerd can hot
Interprovinciaal Overleg. Dat er door de gezarnenhijke provincies (zie do door VGG aangehaalde
besluitvorming van hot College van Gedeputeerdo Staten van Overijssel) daartoe eon budget aen
hot nterorovinclaai Overtea beschikbaar is gesteld en dat er over be aan het P0 ut to brengen
offertes oveneg is gevoerd met ambtenaren van do province Zuid-HoHand en Utrecht. doet er niet
can af dot de province L:mburg met de opdrachtgever van AKD is geweest. geen cvereenkomst
met AKD heeft gesloton en goon doclaraties van AKD heeft ontvangen.
—

26.

—

U voert hier can dot. indien do province riot over deze documenter (declaraties) zou beschikken
omdat doze berusten bj het P0, toch tot ocenbaarmakina zou moeten overgaan. Hetzelfde zou
nebben te golden met betreKkTng tot documenton aangaande do beweerde relatie tucson de TBOs
en onzo provincie met botrekking tot hot beroep tegen do beschikking van de Europese Commissie,
In dat verband betrekt u do stolling onder verwijzing naar eon uitspraak van do Afdeling
beseursrechtspraak van do Raad van State var 25 mel 20i1 dat de documenten bij be provinc:e
behoren te becusten. Li noemt eon viertal aevalien waarin cc voiaen.s u sprae is van eon eTtuane
bat stukken bT one Coiioc,e behoren to. berusten. Uir be literatuur zoo voortvioeien dat in do vet
gonoemdo gevallon, stukken ondor ons College bohoren to berusten, Hierbij verwijst u near pagina
156 en 157 van E.J. Daalder, Handbook openbaarhoid van bostuur, Den Haag 2011.
—

—

27

Ton eerste steit u dcc do documenter onder ons Calico behoren to berusten omdat or spreke ZOO
zjn van eon functionei.e reiatie tussen hot bestuursorqaan en do documenter. Doze steiling bernet
kennelijk op do volgende passage nit hot hiervoor aangehaaide handbook:
q
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bestuursorgaan werkzaamheden ann eon derde uitbesteed, In sommige go va//en Zn! hat dossier
van die derde dan moeten en kunnen worden beschouwd a/s berustend onder een bestuursorgaan.
Dit is in ieder geval nan de orde wanneer ken worden gezegd dat er een functione!e re/a tie tussen
hot bestuursorgaan en de documen tori is. Of or sprake is van een functicneie re!a tie zni nan do
nand ‘an de concrete fat/en van hot gored moe/en worden beoordeeid
2i3.

Deze passage uit het hiervoor bedoede handbook ziet derhaive uitsiuitend op hot gevai waarin een
bestuurscrgaan bep aide weredaamheden ann een derde uitbesteedt. in dit geval is er geen sprake
van eon gevaf waarin do provincie werkzaamheden ann eon derde uitbesteedt. Er bestant (zie
hiervoor) uitstunen ocr contractueie re!atw tussen AKD en het flterDroyncCal Overiec met
betrekkina tot de door AKO te vemchten werkzaamheden. Ons Coileee vermag met in to zten
waarcrn or in eon gevai dat do provlncie ceen opdrachtgever van AKD s en cok do ut nie opdracnt
voortvioeiende dectaraties niet betaalt, er toch sprake zou zijn van een zodanige functioneie relatie
tusen do provincie en deze documenten dat geconcludeerd zou moeten worden dat die
documenten onder ons berusten. Van enige uitbesteding van werkzaamheden ann he TB0s is
evenrrrin sprake. terwri or zte heroor) Dozen do door errs CoiIee reecs beocrdeelde cocumenien
peon documenten z;jn met betrekk!ng tot ae beweerde reiabe tussen do TED s en he orovnctes roe:
betrekring tot do bercepsprccodure.

29.

Bovendien zij opgernerkt dat er geen sprake is van een contractuele reiatie tussen het IPO en he
provincie(s) waaruit vocrtvloelt dat bet IPO verplich: is afschriften van de dedaraties ann (de
bestuursorganen van do provInce(s to ieveren. in he uitspraak van 1 3
2005 waarnaar u
verwHst wordt door do Afdeling ovedgens sJechts opgemerkt on: de Commsse onderzoek
cafdbrand nieuwjaarsnacht 2001 niet had bedongen dat zij do beschikking ZOO krijgen over het door
he onderzoekers gebruikte werkmateriaai, zoais in dat geval gespreksversiagen. Dit leidde ertoe
hat de Minister zich in die zaak terecht op bet standpunt had gesteid dat de documenten niet bij
hem berusten of behoorden te berusten.
—

—

33.

U steit voorts dat IPO in alt geval onder cc verantwoordeiijkhea van de prcv;nces werkzaam zoo
zijn. Voor de conclusie dat bet P0 in hit geval zou werken onder verantwoordeiijkheid van de
provincies is ingevoige vaste rechtspraak vereist dat bet IPO zich (in hit geval) moet richten
near opdrachten of aanwijzingen van ons College (vergelijk de door de VGG zeif aangehaa(de
u)tspraas van he Afde)rnp best:ursreohtscraa.k van 25 rrei 2311 UN: 805933 r o. 2 4.3). Door
word: :erecht met aestrdo dat dc P0 zich in haar relatie tot ARD dient to ricnmn near ccdrachten of
irstrooties van (order andee ons Cciieoe. Dat er over do can het P0 uit to brengen offerte voora/
overleg is gevoerd met ambtenaren, aismede hat he verzoekschriften in concept door AKD nan do
provincies zijn voorgelegd, rnaakt nog niet dat bet IPO zich met betrekking tot hear contractueie
relatie met AKD en meer specifiek he door AKD aan bet 1PO verstuurde declaraties moot richter
aanwj.zingen en opdraohter van onder ancere) ons College. Overigens korn: ock de
Adviesoommissm bezwaarschnften prov
nce LrnLurg verwijzen.d naar tie statuter van P0 ret
t
do conciusie oat er geen sprake van son gezagreiatre tussan de provincies on PG.
—

—

—

—

1
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e
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fnanciOk. retatie tussen de provincies en 3P0, Voigens de commissie bevordert IPO immers het
qemeenscharoeIiik cutreden in relatie met o.a de Rksoverheid en de Eurac•ese Unie, hebben
crovincies in dit snc;fieke cevai en n budget san P0 overgemaakt en facWteert P0 de prcvincies
dv zn dat Zj de betredènde advoceat codrdneert. Ons nz ens is niet be relatie van ens met bet
P0 bepalend, doch onze reiatie tot de documenten (zie peg. 157 van EJ. Daalder Handboek
openbaarheid van bestuur, Den Haag 2011). Er dient een functionele relatie te worden aangetoond
tuss en ons be betreffende deciera.ties. Ne dv ve•renicng wear wil Hd van ziin IPO de betreffende
ODd1aC[t
AKU flCft erstrei:t en nie wL. s deze reiatie er ens nziens niet
—

31

Voorts betwisten w dat er srake zou zijn an de situatie dat de dccumenten opzetteijk buiten het
bestuursorgaan zijn gebracht teneinde de werking van de Wob te frustreren of te doorkruisen, Wij
hebben bier veer toegelicht eat en wasrom dv deciaraties zch niet onder ens Cotiege mear onde
bet P0 ‘eVmr;cen. Van can snuatie WCCflfl CCt steen cozetteiUK. ZDU ziin becoOd cm de werkina
“Cfl dv Web te fruerreren kn den cot bezwsariijk wcrden aesprcken.

32.

Overigens stat u in alinea (32) dat, indien de documenten bij be provincie behoren te berusten, ens
CoHege de hetreffende documenten aUncg openbaar moet maken. Deze (onJuiste) steHing wordt or
a!inea 33) terecht cenuarceerd. wear worar oooemerk’r dat nadat wh (aantoonbaar) a bet
redeli’jkerwijs mogeike hebben gecaan cm cc documenten te achterhalen zal moeten worden
beoordeeld of de docurnenten openbaar gemaakt kunnen warden. Gelet op bet voorgaande doet
zich near ens oordeel echter niet be situe tie voor dat de door u verzochte documenten bij de
nrovincie behcrer’ te berusten 0o ens rust derhaive oak met be piicht em a bet redeijkervjs
mogeiijke te doen em dc aecumenten aisnog te achrerhaen. teneinde die documenten daarna te
kunnen becardelen.
—

Beroep op artikel IOEVRM
33.

Voorts doer u eec beroep on artikei 10 EVRM. dat er tevens toe zou strekken een recht cc
informatie )ecens be overheia toe te kennen. Near uw opvetting zcu dit recht worden geschonden
indien wi] openbaarmaking van de betreffende docurnenten zouden weigeren met als motivering dat
het documenten betreft die niet bij be provincie berusten mear bij bet IPO. Uw overigens summier
toegeHchte sreifleg vi ndt geen steen n hat recht.
—

—

in bet kader herven hechten w eraan em iv voter op can overwee:ng ut be vitsareak van cc
Afdeiing van 19 januari 2011:
“2 3.2 \/oorts tac/t hot deer Ce Ltnk.se Kerk betoecio’e. dat en oc creed van crude! 10 van hat 3/’34
roche heed op verstrekdffig dan we!’ openbaarmakrng van do mmafibenichten. Met cc benchrmen iii
do Vvbb is rnmencino in hat in mILks? 10, eerste ltd. van hot EVRM qewaarborgcte reehr cm
inbchtingen to ontvan gee in dit go VCI b(/ wet voorzien. Voorts is ye/dean ace het vereiste dat de
inbreed op dat recht noodzakeh)/k is in hot be/mug van bet beschermen van do rechten van anderen.
Ce e-ma,lberchten z)jn nec;- hun card bestemd veer to tern verkeer. Ne crii<ei 10 van net Ed/PM n/at
yore let dat al/c !nfcrrrate vers treAt vnrdr of oenbacr word! c,emaaku en dat art/del staten ale ocr/i,’
mjn b(i hat verdrag do rnogeipnIre;ci b/edt bit wet bonerkingen to verb/eden sen hat verstrekken dde
we! openbaar maken van gegevens en documenten
bijvoorbeeld for bescherming van bet belang

prcvvicie iirnburq
cm Th vedrwwe5j?ce sleer re krnnen bra /nstcrmen zonder vrees yoor oezichtsveries en net
kunnen ricartoruer, dat b/i de vom;gewng van het be fold do betrokkenen in a/fe vnjheicc hun
gedachten en opvattinoen kunnen u/ten
en do Wob in adikel 11 voorzlet in een dergelijke
beperking bestaat geen grand voor bet oordeel dat bet college in stnjd met die bepaling niet de
docr Dc LThkse Kerk geureague emarlherich ten voiledig heck verstrek den we! oper7baar heed
—

35.

Voigens de Afdeiing bestuursrecht.spraak vereist artikel 10 van het EVRM niet dat aBe infomafie
wordt verstrekt of wordt c.penbaar gemaakt en biedt dat artike staten die astij zijn bij het verdrag
‘‘oce -e a
te necer ‘ner
.r
e b rae’ aar’ cc e a oh z or- sece
verstrekken of ooenbaar te maken. Dc Wob houdt eon derceSke toeiaatbare beoerkina fl
Hiercor is toegeUcht dat en waarom de Wob niet noopt tot openbaarmaking van de door u
verzochte documenten. Dat brengt gelet op de hieroor aangehaalde uitspraak van de Afdellng
besturirsreohtsoraak met zch dat arnkei IC van hot EVRM in dit Oevai net is .eschcnden.
—

Decumenten waarover

36.

de provncie we beschkt

Eerst warden door u do oezwaren besproken die betrekking hebben op do documenten waarcver
aBe nrovnces afzonderBjK beschikken. U hanteert aaarbj be volgenae verdehng:
(1)

(3)

Documenten (gespreksver.slagen en agenda’s) met betrekking tot besprekingen die hebben
paatsgevonden tucson vertegenwoordigers van verschillende provincies.
Ad’ezen aan be nrovrnmes van AKO advocaten en corresocndentie ian en me AKO
advccaten.
Dc verzoekschriften die door de provincies en de TBOs zijn ingediend bij het Gerecht van de

(4’

Overice docjmenten (in hot biizonder e-mailberichtenl.

.2,

Document Jaesareksversa en en aendas met getrek rio tot besorekiri en dd_hebben
derovincies
One CoBece heed eon besun gerromen over de openbaarrnak nc van een eanta: documenter die
betrakkinc. hebben op besprekroen de bobber piaatsgevoriden tuscan vertegenwoordigers van
verschillende provincies. n het biizonder betreft het de voigende documenten:

0

(3)
(4)
(5)
(6/
(7)
(8)

Notue over1e Brede Advesaroen Landeljk Gebed nd. 13. oktober 2011.
deco m<ncs esac e cae no dtC d 0c\ooer2
Notitie ov.. rieg Brede Adviesgroep Landeii.jk Gebied d.d. 9 november 2011
Agenda vergadering BALG d.d. 9 november 2011
Beer rekingsverslaq verpaderlng BALD dii. 9 november 2011.
Aoenda Vakbcraad Grand PG do. 15 september 2011
:Concepr)Versiag Vasberead Grond ad. 15 september 2011
Agenoa \/akberaad Drond IPO d.d. 27 oktober 2011

F

—,

38.

Voomoernde documenten zijn voor can deal openhaar gem.aakt; de overige informatie in de
riocuroenten a zwart aemaakt.

29

Hiercan hebben w:j ten grondsiaa ceiegd dar:
(1)
3
2

het documenten betreft die zijn opgesteid ten behoeve van intern beraad die persoonhijke
beleidsopvattingen bevatten ala bedoeld in artikel 1 1 Wob;
ocir-’e e
pe so rsgtroe ens oea e a cc
cc cc eeruea g rg a cc
cerscon(ike evenssfeer van de betrokkenen net oenbaar emaaKt worden:
e cea 0 0 occncaa
rg a e ze r9EC0 r c a e me he racy g o ee cee
die informatie niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige
bevoordeling of benadeling van bU de aangelegenheid betrokken natuurHjke personen of
rechtspersonen dan wel van derden ala bedoeid in artikel 10 tweede lid, aanhef en onder
g
fy00:

(4

40.

net Deiang tot openbaarmakng van cc gevraagde nformatie met betrekk;ng tot can dcci van
dc info rmatie niet opweegt tegen dc economisohe of financibie neiangen van de prcvmcies
ala bedoeld in artikel 10 tweede lid aanhef en onder b Wob,

U bespreekt achtereenvolgens de verschiilende grondslagen die door ons ziin toegepast bil hat
cedee!tejk met ocenbaar maker
eiasovatt:nren

41

Aliereerat gaat u in op de absolute uitzonderingsgrond ax artikel 11 Wob. Hat gaat bier om
documenter opgestelci voor ntern beraad die øersccnhijke beleidsorvattingen bevatten. U trekt in
twiife dat dc documenten zn opgesteld mar hat ocgmerk van ntem oeraad.

42.

U betoogt daartoe ten aerate dat de betreffende stukken niet zouden zijn opgesteld met het
oogmerk van intern beraad, In dat verband stelt u dat er bij de betreffende overieggen klaarbUjkeiiik
veal p•ersonen aanwezi.g waren, alameda dat u vermoedt dat de betreffende stukken oo op grote
schaai zn verspreid

42

1&!i

hechten er in da: verbena can cm :a citeren ad cc cok dcc: de u eancehealde maroons van
toeiichting bij de Wob:
“Hat Thierne karakter van can steP wordt bepaald door het oogmerk waarmee hat stuk i-s opgesteicf
Von intern eraad loan dan 00k’ sorake zfm wan neat &Xterf?e oersone of oroanen b/i her
verzame;cn vt-er geqevens. net ontwteaeaerr van neictddaeeriratteven en/of de aironci ing van net

beraad bnnen hat ova rhe;dsorgaan worden betrokken. Eec dargelijke betrokiaenheid doet bet
intern a karakter van hat beraad even wel verve/len rvanneer daaraan hat karakier van advisering of
aestructureerd over/eq in p/acts van beraed moet worden toegekend. Ook de orootte van de kr/np
die b/i hot beraad is betrckken ken ertoe 1eV/en dat er qeen snnake is van Intern beraacf Pen
nanrsrheme. ear: cbierrrfeve mactV/even afte meter; sHakeninc rotor a/ia covet/en isnaororze

p1

vnc e imLi rg

menihg n/ct mogell/k. Dc term beraad /rnphceert n/ct dat over deze documenten steeds overleg in
co/tomcat verband meet wc;rden geoleeqd. Qok documenter? waarvan de inhoud bestemd is veer
dde fdt?ceonarls va/den eroncer. 27/ die so hebben opgesteid of de ;nhoud ersan veer hun
vercnrwccrding bed/ron genomen. moernn de bear cling hebben gehad dat ze zcuden cienen voor
zichzeif of veer het gebruik door anderen binnen de overheid.’
4

Dtcne7jk is bat in bit gevai be documenten zjn opgeste!d met het cog merk van intern bersad. Juist
is eat be ercotte van be krina die bii het ceread is betrokken mccc zoc kunnen elden dat er geen
sprake meer van intern beraad. Dit is afhanketjk var. be concrete omstandigheden VCfl he: gevci.
waarbij de grootte van be kring van deelnemers aan het ovedeg een in aanmerking te nernen
omstandigheid vormt. Van belang is dat do opmerking in de mernorie van toelichting over de grootte
van be kri.nc van nersonen die bil he: beraad is betrckken. ziet op het gevai waann externe
cersonen of creanen bij bet neerne overieg wcrden betrokken. n beginse eoet een dergeiijke
betrakkenheid voigens be regerina met af aan het inteme karakter van bet beread. tenzj deze
externe betrckkenheid het karakter zou krijgen van advisering of van gestructureerd ovedeg in
plaats van beraad. Bovendien kan nag steeds vogens de regering de betrokkenheid van
externen het interne karakter can hat cver!eg ontnemen indien be kring van betrokken externen to
grace wordt, Zoais oiikt cit de memcrie van toeiichting zijn cc geen objectIeve maatstaven vast te
steHen waaraan kan worden getoecs: of er sprake is van ntern beread, of aavisering of
gestructureerd overieg, n cnderhavig geval is be kring van betrokken externe personen net van
zodanige grootte dat dit tot gevog zou hebben dat er geen sprake zou zijn van intern beraad, BiJ de
Brede Adviesgroep Landeik Gebed BALG) gaat bet cm (in beginseh den vaste ambteke
vertegenwcordiger per prov]nce (in voorkomend geva ncdentee uit cc breden met een of
meereere vakambtenaren). een voorzitter en een beperkt santal vertegenwoordigers van bet 1P0.
Bij het Vakberaad grond gaat het in ornvang om een mm of meer gehjke samensteUing, zij bet dat
daar in bepaalde gevahen ook een vertegenwoordiger van de Landschappen of Staatsbosbeheer bij
aanwezig is. Van belang is cm te benadrukken dat zowe do- BALG ale het \Jakberaad Grond zin
nges:eld cm bet dcor de provinces te voeren beieia aangaande ide inrichtng) van bet andeiijk
geoied cc kunnen vcorDereicen en aienaangaande aistemmng te aten plaatsvinden. Daar dcet he:
feit dat er in bepaalde gevallen vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en be Landschappen
aanwezig zijn geweest bij het Vakberaad Grand niet can af. Deze aanwezigheid strekte er in
vcori<orrend geva siechts toe bat can be orovincies ioformatie ‘Nerd verstrekt Ce aanwe:igheid
van do betreffende vertegerwoorcicers st:ekte er met andere woorden nice toe cm het overleg hat
karckter to coven van een gestroctureerd overieg met de Landschappen en Staatsbosbehe,r.
—

46.

7

—

U heed voorts het vermoeden dat de betreffende stukken op grate schaal zijn verspreid. Deze
verondersteUnø is net juise. U doet bit vermoeden steunen op het fett dat kenne!k in bet kader van
bet V’akberaod rond versiag is gedaan van be discussie hinnen de BALG. Voorts wordt qewezen
op he: beweerde feit Cat be versiagen van her in ZudHoand gehouden straregisch
aankoopoverieg’ standaard can Natuurmonurnenten zouden zijn toegezonden. Deze door u
gestede omstandigheden hebben geen betrekking op de hier reevante vraag of be beoordaelde
dccementen. (Sit vccr een avers cht do hiervoor vsezrqegeven opsomrning) car derden besch,kbacr
:r oed LeuarO erc
tcae ac rnsTSLmccerSt3 aflOthcO c

MvT bii de Web. Kamerstukker, 111986/87, 19859. nr. 3. p. 13.
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4

betrokken personen. Dc stukken zijn niet met nietb ij bet interne beread betrokken personen
gedeeld.
46

Vevc1gens geeft u een nvu%n can bet begrie gearructureerd overeq onder veRvI!znG near tiiee
uitsnraken var dc RechtbanK Rotterdam en be Rechtbank Ameic. Meer fl bet bijzonder be cit u
daarrce dat can bet \/akberaad Grcnd en can de Erede Aavsaroep Landejk Gebied (BALG bet
karakter van gestructureerd overleg’ toekornt orndat er sprake zou zijn van vaste deenemers, die
op structurele basis bijeen komen, U voegt daaraan toe dat agenda’s en versiagen ambteNjk
worden opgested c.q. voorbereid. Deze gesteide ornstandigheden zijn juist, maci kunnen niet tot
de ocor u aewens:e conciusie eden bat can bet beraad bet nterne karakter s Komen te ontvaien
Zcais hervoor reeds is toeaeiicbt. voicc Ut be biervoor aangehaaIde passage ad de memorie van
tceiichtina Uj be Web bat bet nterr.e karakter can bet overlea ken ontvaiien ndien dear externe
personen bij Wn betrokken en deze betrokkenheid bet karakter van advies of gestructureerd
overleg heeft gekregen. Indien er sprake is van een structured en georganiseerd intern overleg, is
er met ardere woorden nag steeds spraire van intern beraad. BiJ de overleggen van de BALG ziin
geen cxterne personen betrokken. Zoals hiervoor is toeaeiicht ziin er bil bet Vakberaad Grord in
ceoaaide pevaen ertegenwcordgers von be Landscnanoen en Steatabosbeheer betrokken
geweest. Deze betrokkenheia is eohrer envoldoence om van een gestructureerd overieg tussen ae
vertecenwoordigers van deze organisaties en be provincies te kunnen spreken, die can bet
Vakberaad Grond bet interne karakter ontneernt. Dod van be aanwezigheid van be
vertegenwoordigers Ui, bet Vakberaad Grand was er immers uitslu.itend in gelegen om gelet op be
egen rol van be Landschappen en Staatsbcsbeneer Uj be udvoenng van dat beieU
nformaee
erzameien ten behceve van de oeieidsvormng. Dc deelnemers can net Vakberaad Crone en be
BALO hebben beoogd dat de agenda’s en versiagen ubsiuftend gebruikt kunnen worden door
henzelf of door anderen binnen. be overheid.
8
—

47

Veer zover er sprake zoo z,n van dccumenten ten behceve van intern beraad. zouden wj ten
onrechte heoben nagelaten am per document te mouveren waarom er net year :s gekoz-en cm met
net oog op een goede en aerrocratgscbe bestuursvorming nfcrmatie te verstrekken in net tot
personen herleidbare vorm.

48.

Ingevolge artikel 11, tweede lid Web kan, met bet cog op een goede en democratisohe
bestuurs”ioenrc; informebe warden vefsrrekt n me: tot perscnen te berielden vcrm. U bent van
rrenirq dat w: deze beoordeiinc ret. o in elk cevei nUt me: be’trekkn tot cue do’cumenteT. hebben
oemaabr.

49.

Ten aanzien van aVe door u bedoelde documenten hebben wij afgewogen of toepassing gegeven
zou macten worden arm de in artikel. 11, tweede ia’. van de Web neergeiegde discretionaire)
bevoegdh-eid. Daarbij Zijfl wV steeds o orond van dezeifde argumentotm tot be conciusie g€kcmen
dot er near ens corded ceen ruimnte bestoat om tot oenbaarmakin ;n niet tot ocrsonen te
Oerteiden vorm over :e ecan. Ten aanzien van verschViende documenten is bit expliciot n be
motivering van bet bestreden besluit tot uitdrukk.ing gebracht, teijl ten aanzien van andere
docunnenten is vermezen naar deze overwegingen. Bij wege van voorbeeld ken worben gewezen

provincie

iii

nburg ;p

he overriennnen dienaancaande nit hat bes:reden besluit met betrekking tot he an ar//a vcor On
Vain ‘san 9 nouembor 2011 1
“Vol/ediheldshalve verme/den wU met betrekking tot Set niet openbaar te maken gedee/te van bet
document geen toepassinq to coven ann do ons op grond van bet tweede lid van ar/ike! 11 V/oh
toekomende boyce dheid (vgl. rechsbank Amsterdam 12 oktober 2011, UN BF2322: ABFuS 20
jUfli 201 1 LjN 5R2322. r, a. 2.0 3, hoar wij hot In nit gova! n/ct In bet belang van eon goede en
democratische bestuursvoering achten bet resterende gedeelte van de beleidsbrief in n/ct tot
personen to her/c/den vorm openbaar te maken. WlJ achten bet onwenseltk dat de opvattingeri var,
ambtenaron in hat nub//eke dc//at ocr; zo!fstan 0/ge roi gaarr soelen 0/gi. rech thank Hear/em I mci
A//N EW4376) Hat is bovencifon van be/ann datambrenaren In vruhein kunnen advisereni.
zoo der dat z4 bevreesd hoeveri to zIjn dat zL of degenen die z
1 adviseren later met bun
opvattingen geconfronterrd zu//on worden//
SC

Voor zcver or ten aanzien van can of racer documenter nice eon excsic:ete overwegirq s gegeven
at ci eon verw0/ing near eon expciete overweging is gegeven, is daarvoor gekozen cm
flerhalingen die geen redelijk dccl dieren te voorkomen. Hot ging immers duidelijk cm dezelfde
snort documenter ten aanzien wearvan ons standpunt aenoegzaam nit de beschikking btilkt. On
croon ‘jCfl cc recrzsrraak van de Afaeilng bestuursrechtspraasc ss net tcegestaan om ceo oesiust op
eon \Nobverzcek zcdarng vorm to geven dot daarmee snncdige herhalirgen worden voorkcmen,
“2.4,2. Zoals de Afdeling eerder heed ovensvogen (zie onder meer do u/tsr reek van 28 april 2010 in
zank or 200906961/1) moet so begtnset p-er cocument of onderdeel daarvan wcrdon gemotiveerd
op raN//c grond operrbaarmakinq dasnian acriterwege wordt ge/a/en. A/s dat ZOO ic/den tot
horde/ingen die goon redclik doe! dienen ken daarvan warden afgezien. ‘Joods heed do Afde/ing
corder overwogen uitspraak van 16 februasi 2011 in zaak or. 201006133/1) dat/nd/en moor dan
ceo ‘e go ossrcd icr nersr rs is qencN as cci dons ‘ or’ dN o ‘erscnii
”oe a demo’s”
1
besEech doze ultzondering z!ch s/echts kan vcom0:oen indien vo/doende kenbear is van weiko
wesgenngsgrond uoor weik onderdeel wordt ultgegaan

Si.

Onder verebzing near eon uitsøraak van do Afdeling, 0/cit a dat naarmete de kring van betrok/enen
grater is. or corner aansesc;ng decreer cm r;ersoonNjke bei.edsopvattingen in ancniniseerhe vorm
c-pen.baar to maker. Zcais da Afdeiino ock in he aangehaade uitspraak overzeegt, is
besiissing cm over persoonlsjke belcidsopvattingen informatie te verstrekken can het
bestuLrsorgeen* Ons College heed hierin due ceo discretioneire bevoegdheid om met hot cog op
eon goode aemocratische besruursvorming ci dan Net over persconhijke besei.dsopvattinqen
Norma//c te ‘erstrekken. Overigens mag net hit siechts in tot Derscnen herieidbare vcrrn doer
indien do betrokkene daarmee heeft ingestemd. Bovendien ken ult he uitspreak wear u near
verwijst niet do rechtsregei warden afgeieid dat naermate do kring van betrokkenen grater is, or
eerder aaniesdirq bestact cm informabe in Net tot nersonen te hcriedsn vorrr. cenbazr te
i//c AfdeiAg heed ifl do betreffende uitspraak sieohts tot uitdrukksng cc bracht dat. he kring van do

‘an-ms l3iuni 2012. I.JN BW8199.
‘-tru’tt 4rnei2OlC.AB2OIO/213.

rrv

betrokkenen sen rd kan scelen bj be beantwoordinq van de vraaa of een neanonimiseerde versie
van ce ersconhike beiedsopattinaen ken worden verstrekt. Anders dan u kenneHk) veror,derste!t
gaat bet m cit evai cm sen beperkte en aanw scare groec Vãfl ambtsnaren. Onder verwijzing flCãf
de d.oor u zeif aangehaaide uitspraak ken juist hierin een rechtvaardiging worden gevonden cm
geen geanonimiseerde versie van de gevraagde informatie te verstrekken.
Doniiike_ievenssleer
52

L etch baton bet bestroden besiub met zoo bbken on bass van weike weic:crincsgrond wij eroor
zouden heboen cekozen cm be namen van cc betrokken ambtenaren n ce bedoeide versagen en
agenda’s niet openbaar te maken. U vermoedt dat deze weigering is gebaseerd on bet bepealde in
artikel 10, tweeds lid aanhef en onder a van be Web en bent van oordeel dat ult bet bestreden
besluit niet of cnvoidoende blijkt welke beiangenafweging wij in dat verband aan ens kennelijke
besluit ten grondslag hebben gelegd Wij hadden in dit geval de namen van de betrokken
amdtenaren coenbear meeter maken ember. net zoo acer cm bet beroepshaive funotioneren van
ambtenaren.

53.

W hebben ervoor gekozen om aile namen van cpstehers van/betrokkenen bij de documenten
onleesbaar te maken. Hieraan hebben wij ten grondsiag geiegd dat be perseenhijke levenssfeer van
de betrokkenen zwaarder blent te wegen dan bet belang van openbaarmaking van narnen. Daarbij
her ben we een beroep gedaan op bet bepaaide in artikei 10. tweede lid aanhef en ender e en
cpcemerict Oat wi cc bescnerming van de tersconjke ievenssfeer jan de betrckken amotenaren
zwaaraer veneer wegen. aangezien er n bit geval sprake is van een opent earmal i ng jegens ear
;ecer Arders dan u verenderstelt bhJkt exriic:et
bet bestreden besiut bat cc wegering cm de
betreffende narnen openbaar te maken steunt op het bepaclde in artikel 10, tweede lid aanhef en
onder e. van de Web. Eveneens is in bet bestreden besluit expliciet eangegeven welke
belangenafweging er dienaangaande door ens College is verricht. Door ens wordt expliciet
verwezen near de eveRveqingen uit hat bestreden besluit met betrekkng tot de Notitie everleg
Erede Aavescreep LandeitiR Gebied dd. 13. ektober. \!eer zover n bet bestreaen besluit met
steeds expliciet of doer can venvijzing near aeze beangenafweeing is verwezen s dear gelet cc
cc gerjksocrhghed var de cocurnec.ten veer gekezen cm ennodge herhahngen te vocrkomer.
Hat besluit is anders dan u bepleit derhe.ive voldeende gem otiveerd.

54.

U bepleit dat be te verrichten belangenafweging er in dit geval tee had m.oeten leiden dat de namen
van arabtenaren wel epen.baar zouden zijn gemaakt. Dc namen van ambtenaren zouden niet of
nauwe3ks prvacvgevoeig rain. terwiji tilt be rechtspraak van be Afdeiing Destuursrechts reek zoo
bhiker. bar, met betrekkinc tot ambtcneren slecbts in beperkte rome eon beroep ken worrier gebean
ocr be eerbiecbqinc. van hun oersoonlike ievenssfeer vicar bet hun beroepshcive functioneren
bctrett, Uw simndpunt vindt geen stetin in bet rechc Ter tceichhng moge bet vcigende dienen.

55.

Bij be beoordeling van de vraag of be persoonlijke levenssfeer zich tegen epenbaarmaking verzet,
zal het belang van de besoherming van de persoonlijke !eve.nssfeer moeten worden afge-vioaen
bet, helen van do piblieke corerole. hetceen bli mincer prvacyc.evcebae genevens ember tot

—

eon verrjicnino tot openbaarrnakin
56
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n cc memorte van tcechun bij do Web is expiic;et uitgespioken oat do bes000rn77ng von do
persoonHike Ievenssfeer niet is beperkt. tot particuliere personen. Hot recht komt cok toe can
bestuurders en ambtenaren. Hierbij is een duideiijke tendens near het meer beschermen van
namen van abtenaren of werknemers van ondernemingen, cok a gact het uitHuitend om het
beroenshaive fun.ctioneren van de betrokkenenf
1

Zc’als de Afdeling corder hoeft overwogen in do uitspraak van 14 full 2004 in zaak no. 200400090/1
AB 2004, 349 kan, wear hot gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts in
bepe,kte mate een beroep worden gedaan op het belang van eerbirdiging van hun persoonliike
ievenssfeer, Terecht heed do rechtbank ovenrvcqen dat hot ten aanzien von zodanio functioneren in
0’fl0’ aeon horace ken norcen aedaan 000fTiKOtl tweece tic, aanhef en ondere, vance
Web. maar dot dit a roars ‘tct Thot’en bet butreft bet ooonbaarmai.en van namen van do ambrenaren.
z on’ 7’s aeroc: sover set cc oeia vo’ cc C ean’vo a-i cc
levenssfeer ken zich tegen het openbaarmaken daarvan verzetten, Voorts is van belang dat hot bier

niet gaat cm het opgeven van een naam aan eon individuele burger die met eon ambtenaar in
contact treedt, maar cm cpenbaarmaking van do naam in do zin van de Web.”
58.

n mere utspraken is bet uitoangsourt bat namer persoorsgegevens zin en arbke/ 10, tvieede lid.
order e zich tegen oenbaarmakin daarvan Oar verzetten steeds herhaald. Ten aanzien van bet
eoennaar maker van reman van ambtenaren gmdt or dos eec n do rechtspraak van do Afdebng
bestuursrecntspraak aanvaarde ubzondering op be door u ;ngeroepen irechts)regel dat er
aangaande hot beroepshalve functioneren van ambtenaren slechts in beperkte mate een beroep
kan worden gedaan op do eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer.
Gezien hot vorenvermelde zi;n wi anders dan oe Ad viescommiss.e bezwaarschr!ften Prcvincie
Limburg van corded hiermee voiccende to herder gemotiveerd waarcm w in dit concrete geval
met gehceden zn do namer. van ambteraren cpenbaar to mason.
—

-

Onevenredio.e_benadelino als bedoeld in artikel 10 tweede lid, aanhef en onder a Wob
59.

12

Een dccl van be informati:e in de documenter met betrekking tot de overleggen van do BALG en hot
aad Grand is oeweieerd or basis uan art,kei 10. tw’eede tb earirref en oncm q Web’. Hot
1
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Notitie overleg Brede Adviesgroep Landeik Gebied ddV 13 oktober 2011
Bespreking.sversiag vergadering BALG d.d. 13 oktober 2011
Notitie overieg Brede Adviesgroep Landellik Gebied d.d. 9 november 201 1
Besarek:ngsversiag vergadenrg BALG d.d. 9 november 2011
Aenda ‘Jekberaad Grand P0 d.d 15 september 2011
Concert)Versaa Vakberaad Grand dO. 15 seoternber 2011
Agenda Vakberaad Grond P0 d.d. 27 ektober 2011
Agenda Vakberaad Grond P0 d.d. 5 aprt 2012

Vccrnc:emde documenter zila ZCCiS gezega. voor eer dee net open bear gemaakz op crond van
artike 10 tweede id. canner en order a Wob. Dc onevenredioe benade1n van de prc.vincie
is ceeaen in be sohade on. benadeiina die cøenbaarmaking van cc documenten
toebrengt, aithans ken toebrenaen, can haar procespositie in de lopende beroepsprocedure bij hat
Gerecht van Eerste Aanleg tegen de beschikking d.d, 13 jaIl 2011 (nr. 0(2011) 4945 def,). Dc
provincie Limburg is niet gehouden informatie die haar procespositie ken schaden prijs te geven
docr openoaarmakma van documenten vg:i. ABRvS 17 mci 2006, UN AX2090: ABRvS 9 epr
2008. JB 2003 124: en ABRuS 16 februari 2011. AS 2011. 99) Die uhganaspunt geidt onverkort in
Eari geval ais hat onderravige, wearin hat gaat nra een beroepsprocedure bli bet Gerecht van
Eerste Aanieg (vgl. ABRvS 24 november 2004, UN’ AR6306; en rechtbank s-Gravenhage 29
ianuari 2008, UN BD6876), Daarnaast 0. de onevenredige benadeling van de provincie Limburg
gelegen in hat verienade van hetgeen hiervoor ten aanzien van artike 11 Wob s opgemerkt ten
aenzwn van be bescherming van net ;n.terne beraad in de nooozaak van net goed funchoneren
van net ocenucar besruar en be daarmee samennanoende n000zaak van vertrouwehik2ed ‘jan het
interne overieg.
—

—

6

Uv’ etcHing dat e can snecifiek crderschea moet Norder gemaakt tuscan eer anetal stappen b
be :nroeping van be weigeringsgrond van aiikeI IC. tweede id onder g Wob vindt geen steun in. het
read:. Wel moat er spraae zjn. van een state act bet belang var openbaarmakmg van nformat:a
niet cpweagt tegen ret beiang van net voorkomen van onevenredige benacei!ng van no de
aangeiegenheid betrokken natuuriijke personen, rechtspersonen of derden.

62.

Voigens a hebben wiJ niet concree.t gemotiveerd wacrorn openbaarmaking van be documenten leidt
tat ber,ade!ing var. be prozncea in hun prccespcstie. Dc Adviesccrr.missie bezwaatschnften
Provircie Lwnburo gee:: in haar advies can bat in caze besHssing naoer aemotiveerd race: warder
op vreAc. wijze het nrocesbeiang van be provincie Lirnaurg door can oaenbaarrnaking daadwerkeiik
wordt oeschaad. One college rnerkt hierom.trent op dat hat maar beperkt de rnogelijkheid heeft orn
te motiveren waarom openbaarmaking Ieidt tot benadehng, zonder dat door hat geven van can
motivering zelf reeds ear benadeling optre.edt.

63

Met verwt:zina noar urisOrudertie hebben
tacos cnderbouwb dat onevenradige benabelinc hi
operboarmakhra s gelegen :n be sUede crc cpenoaarmakmg van U documerten, toebrengt.
ahhans ken toebrengen, a•an de procespositie van be provincie in be lopende beroepsprocedure Oij
het Gerecht van Eerste Aanieg, Er is sprake van can lopende procedure. Dc niet openbaar
gemaakte stukken bieden inzicht in de redenen waaram er beroep is ingesteid, be (moqelijk) in die
a c-c occe’o’ce can Oi’ e’caacos seer

pcvIice

in urg

informatie bekend wordt, biedt dft do Europese Commissie (of enige andere partij in de procedure.)
de kans daarop te antcioeren, waardoor eon verzwakkinq. van do procespositie van de provincm
niet vat uit to suiien Daarnaast kan scenbaarmakng var do s1uken eider tot eon pubiieke
discussie cver do in hot verieden can do TEDs veheende steun. Dir drust n teger hot beiang vnn
de provincie en do cverige bij do proc.dure betrokken partijen om hun standpunten zonder
beInvloeding van buitenaf uit te kunnen wisselen.
61

Do uitspraak van de Afdehng van 16 deoember 2009 die door u wordt a.angehaoia z•et or do
moceiike benadei;ng van dc procesocsde van. eon cemeente. door oconboarmakina van
plorrschaderisicoanayses, Door de Afdeing werd in deze uitspraak geoordeeid dat or goon sprake
zou zijn van onevenrediae benadeling omdat het tot het normale risico van de gemeente behoort
dat zii betrokken raakt bil pianschadeprocedures. Naar bet oordeei van do Afdein.a is or evenmin
sprake van eon onevenredige bevccrdeiina van do hierb(j betrokken partjen. mode cmdat cc
ccnvang van d.c verpichtino tot vercoedina var oiarschade n cverweaende mate cbj.ecuef
bepaalbaar is

65.

U orobeort do gedachte ingang to laten vinden dot in de procedure Uj het Gerecht van do EU
rechtsvraen vocmggen die can obectef karakter neboen en hat w ons daarom net ZOO kunnen
beroepen cc eon. cnevenredige benadeiing van de procespostie van do provincie. Doze steting
achten wij niet juist. Ten eerste zag do door u aangehaalde zaak op hot risico van eon gemeente
om betrokkon te raken bij een pianschadeprocedure door orenbaarmaking van een
planschaderUicoanaiyse. Dcnaangaande cordeede do Afae!np bestuursrechtspraak echter dot her
tot do normale risico s van eon gemeere bencort cm betrc.kken te raker b een
p!ansohadepcocedure. n her onderhavige gevai goat bet nier cm net risico van de prc.vnce em
betrckken te raken bij eon bepaaide procedure, moor om hot risico van do provincie dat hoar
procespositie wordt verzwakt in eon reeds opende procedure. Voorts moot crop worden gewezen
dat een procedure bij het Gerecht
Eerste Aieg naar aan!eidinq van eon besohikking van do
European Comm ssie. ancers dan net betrckken raken van eon gemeen.te bj eec
oians.chadeproceauro. niet rot her ncrmaie nsco van een prcvmcie behoort. Of er aanleidng
bestaat tot hot vergoeden van planschade wordt in beginsel bopaa!d aan de hand van objectieve
factoren. Er wordt daarbij onder andere eon vergelijting gemaakt tussen de oude en de nieuwe
plancicgische situatie. Hot betreft feiteliik riot moor ban eon begrdhrg van hot bedrag wacroc
omwonenden maccUb canscroak konnen maker. Hot goat bi parschade bcvendien orn eon
wetteike schadevercoedingsrege!ing die vocvziet c canapraken van curgecs egers cc overhe.ici.
Dc onderhavige procedure bij bet Gerecht van do EU kan bezwaarlijk vergelijkbaar worden geacht
met de situatie in voornoemde uitspraak van do Afdeling. Daarbij tekent ons College nog can dot do
door u bedoe!de redhtsvragen in do aanhanqice procedure van! m.eer dan Hi de vasrste!iina; va.n.
eon aansnraak op panschade hot geval is. afhankeiik zi.jn van eon beoorde!ino door he rechter van
be concrete orastandigheden var he.! g.evnL [eze cpvattin van ons College virdt 00k steun in be
rechtspraak van do Afdeling bestuursrechtspraak. tn dat verband wijzen wij mccc in hot bijzonder op
do uitspraak van do Afde!inç; van 18 augustus 2010 (AB 2010, 289) waarin door aprellant, onder
an rw ce can
occc’ usc’b rccL san o cocoon do
c. v ccc
an emcan
an cc
an a osac coos To an
cc ‘jan an ian
a
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reievant, ad vdgt over do door de appeant gemaakte vergelljldng met de door a ngeroepen
uftspraa.k:
“V/at hot advIas van do iandsl.civocaat betraft, drant in aonmerking to worden eon omen dot do
ciaarfirvermeide reqetgewnq we/is waar eon OiectIe gegeven vrmt. cUch dot uerschilenad
rvatt;ncen krnrnon i3estaan over no !7andO,wrrze 010 nor a/aemeen besruur in het /icht van doze
1
a
raged diende to verkiezen en over do argurnenten die, mode met hot oog op eventuefe juridische
procedures, daarvoor en daartegen kunnen worden aangevoerd. Het advies van de landsadvocaat
hoe ft doe rom. anders don voormelde planschaderisicoanaiyses, goon overwegend object/cf

U stair can ock ten cnreorte hot
Wob goon toepassing vindt,
ftft,

fl

hit geva he wegehngsgrond van artikei I

tweede ia order g

Voorts at&t u dat, zeifs U. zou er wel sprake ziin van onevenredige benadeling van de provincies in
bun crocesposnie en/cf n nun financdd ecstie acor ocenbaarmaking van do gevraagde nfcrmade,
her ce!ang vervoinens flog wel moot worden afgewogen tegen bet bedng van openbaarm.akng van
he hetreffende informahe. Onder vers’iizing naar eon passage alt eon adrk& voert a aan hat :n
beginsel hot belang vr openbaarmaking prevaleert. Hiermee geeft u blijk van een onjuiste lezing
van het artikel, en van do jurisprudentie hierorntrent. Wij hebben de onevenredige benadeHng van
do (praces)positw van do provincie (en do andere provincies) afgewogen tegen bet door u
cenoemde belanru VCfl coenbaarmaing van do betreffende informatie. Daarbii zjn wij tct bet
cordeol gekomen cat can her voorkomen van een onevenredige benadeiing van cc (prccesocsde
van de provincie(s) in dit geval eon zwaarder gewicre moer worden toegekend.

Economrwhe/nnanciele belaraen ad nedoeld r artikel

0 lid 2 onder b Woo

6’7

8/ eon tweeta! documenter hebben wii nlormatie (mede) geweigerd cmdat bet belang var do
opencaarmaking. daarian nUt opeegt tecen he fnancele of econcmsche belangen van do
provincies ale bedoeld in artikel 10, tweede !id onder b van do Wob. Door a wordt dit betwist.
Bovendien wijst u crop dat wij volgens do jurisprudentie onderbouwd annemelijk moeten maker
waarcm de nnanciele positie von, do provIncie ale gevolgd van openbaarmaK!ng. van do gevraagde
brmatie word ceschaad Dead! ‘ier’ivjst a near eon uitspraak var do A.fde/ng, van 23 jam 281 18
t
r.
Voorts. moet vc/gens a in dat icacer worden geconcretiseerd en oepreciseerd woaronc
ooenbaarmak!no. tot schoda acer do provirrci.e zou leioen.

68.

Wij hebben uitsiuitend twee specifieke onderdelen van do agenda voor respectieveHjk het verslag
van hot Vakberaad Grond van 1 5 september 2011 geweigerd op deze grond. Do niet oenbaar
gemaast.e stukken. beden (deed op provnoieniveau) inzichr in he orcb!emen met berreckino tot do
PNBdeenfacitev en do in dot verband verk.ende c.oiossngen. Openboarmakirn von daze. gegevens
heed qevoigen voor do cosdie van ce provincies in verhouding tot bet Pijr. over he
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der Suis, ‘Wet openboarheid van bestuur: Jurisprudentie 2009 tot begin 2010 nzake de

beoerknonn’, Got 201 0/32
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uitvoering/financiehng/omvang van voornoemde faciNts.it.
voviezer van AKD advccaten san do- crovncies en corresrcndenrie van en met AKD_advccaten
59.

re vcigende categcr;e documenten die door u wordt besproken. bevat adv;ezen van ARC
advocatenaan de niovincies en correspondentie tussen. AKu advocatan en vartegenwoordioers
van) de provincies. Het gaat cm de volgende documenten:
o
o

o

70.

Memo AKD san IPO d.d, 26 September 2011
Memo AKD San IPO d.d. 6 oktober 2011
Memo ARC san !P0 en de 1:2 Provincies 1.0. 16 maart 12
Fo-railbericint ARC a;5n !P’
ic oktober 2011
E-maiibericht ARC san PC d.c. 11 ok:cber 2011:
E-mai!beriont p0 san ARC d.d. 10 cxtcber 2011
E-maiibencht PC san ARC cd. 1 cktcber 2011

Wederom worden door u aohtereenvo!gens de weigeringsgronden opgesomd waarop wU een
beroep hebben gedaan.
eidscovattinen

71

Ccv College heaP ear groat dcci van de dccumentan die u cpsomt niet ooenbaar gemaakt omda:
hat documenter bestemc vc•cr ntern beraad betreft met daarn persoonUke be:edsopvatt:rgen.
Hieraan tiebben w!j in her biizonder ten grondsiag geiegd dat net documenten betraft die zien op bet
contact tussen personen werkzaam bij de overheid en advocaten, a!smede adviezen van een
advooaat.

72.

U betwist tereoht n..iet dat de adviezen van, en ccrrespondentie met een ad.vooaat bestemd zijn voor
intern beraad, Volgens vaste reohtspraak van de Afdeling zn adviezen van advocaten imrners ale
race! nestemd tar bed cave var ntern teraad

73.

Varvc.gens rocet vc:oens u eobtar nag we! warder becorde&d of de batrettarda i.nfcrrnade n oaza
000umentar kar warden aa.ncamarkt ais nersoor.iike_beieidscn’ttpgan Vc!cans u Is caarb var.
doorsiaggevend be!ang is of hat informatie betreft waari.n de desk undigheid van de advocaat wordt
aangewend voor beleidsvormino of beskssingan over de uitvoerino daaraan. Indien hat advie.s een
ovarwegand otjactief karakter haaft, is ci volgans u gean spraka is van can parsoonlijka
balaidsopvatting.

04

U aetvviifabt of aoa uwart nama.arcte daian ‘nc vakan san ta rnarkan ale pereoartivr;
baladsonvartincen. en. catw:sr dat oak. Ten aarzian van hot mama van ARC san hat PC 1.1. 26
september 2.61, 1 stall. u dat c!it irfornratia bevat met ear. overv/ocenc oo!a000
t ksrakter, die tar:
onraon!e oniaasbaar .e gamaakt. Cit memo zou can overwagerd cbactiaf kvrekter draper omdat in
dat memo zou wordan ingaga.an op da gavoinan van da besohikking van do Furopasa Commissia

Daa!der 2011 p. 248.
1.21121-3120

/

voor de QrOVmCie. Ook wcrdt soecfleK inca aan op do neucigen var do beschkking veer do n hot
vorieden en in do cekomst to verienen subs!dies. Near uw cordee zen het hier cean cm informahe
rca. eon overwegend obec.tief sarakEer en zou or dus van persconiijke beeidscpvattirgen geen

sprako zijn Het moge juist zijn dat do van toepassing zijnde regelgeving een objectief gegeven
vormt. Dat betekent echter niet dat or geen verschiNende opvattingen kunnen bostaan over do
gevoge.n van do beschikking van de Eurcpe.se commissie voor de provincie en voor de in het
verieden vereende en in do toekomst nop te verienen subsidies en over d.c argumonten die, mode
met net ccc cc ocende en toeecmsuae urmscne Procedures dearvoor en deartecen hun ncr
wuroen eancevoerd. Near ens oordeei dreant hot berreffende memo den ock goon objectief
ee ieg, Cr
S a
ss2 7BC C CCC aa cm cccim neadss
si.eik verweven is met do iopende en toekomstige juridische procedures en dc in het Iicht dearvan
moge!ijk door do provincies to maken keuzes, aithans met het maken van andere stratogische
keuzes door do provincies.
Onevonredice_benade!inc as bedocid

antikei IC. tweece ic aanef en oncer a VVob

75.

/V;i hebben de ocenbearmakinc van eon dee van do niervoor cenoemde documenten bovendien
geweigord omdat dit zou ieiden tot onevenredige benadeling van do provincie. Dit beiang dient in dit
gova zwaarder to wegen dan hot beiang van openbaarmaking van de docurnenten. Hot betreft in
hot bijzonder emaiicorrespondentio tussen do provincies en AKD. Openbearmaking van doze
informatie zou do procesnositie van do provincies kunnen schaden.

76.

ti verwijst n uw bezwaarschrift terug naar ow uiteenzetting met betrehkinc tot ankei 10. tweede id
aenhof en onder g van do Woo n reicue tot do documenter aangaande do BACG en net ‘/asberaad
Grond (alinea’s (58) tIm 64)). Door ens Colieae wordt in reecho hierop dan oak verwezen near
hetgeen wij dienaangaande hiorvoor hebbon opgemorkt (randnurnmer 55 en verder van dit besluit)

77.

Vocrts herhaad u dat zofs bi] eventueie onevenredigo benadellng nog dient to worden beocrdeeid
of hot beiang van openbaarmakmg met die.nt to prevaieren boven hat beianc van eon mcgebko
oneven.redige benadeiing. Vcigens u a deze beoordeing niet gemaai<r. Deze afNeging is in hot
m bes
c coca v ce-sa
edc ecor g cze c ‘e be a’g va ‘e
vocr omen an eon onevenredigo bevoordeiing of benadeiing van de provincie(s) zwaarder to iaton
wagon den hot belang van oponbaarmaking van do informatie. In het bestreden besluit horhaion wij
hot argument dat hot edves botrekkwg heeft OP eon nog loponde procedure. In do modverlng
hat Versiag Aankoopoverie IWRSA d..d. 8 februari 2012 goon wij al uitgebreid in op do toepassing
con do vietcenncsaroni verve: n ertike 0. tweeds kd, aenhef en order q van ac Wob.
cecaeron— veceeoie cogs cce ‘cdoCcmTcsoDosc
van iS uii 201,1 voor do steunverierunC aan TBQ’s. Dit zoo tot oo conousie moeten ioidon dot do
betreffende informatie open bear gemaakt zau moeton woiden. U voort aan dat or aigomeen
aanvaard zoo warden dat met do boschikking is komon vast to staan dat TBQ’s zijn ondorworpen
eon staatssteuntoezaht. Doarbij verwijst u siechts near eon biogartikel op do website van
LdrKzw000r ad.vocaten. Harud Wa bezwaaritk ..‘orden Oioe.Ied. dOt r sproke zoo a’r. van ocr
rriqerr.ene 000vareorno dat vast zca zn konter to steen dot T6G”s zcnder moor zrn onderwornen
sun st.astssteon:oezicht. Doer horns
clot de cocumen:en OJ500JO.O, cm ocenboarmakinc is

verzocht ingaan op de specifieke proceskansen van de provincies, de in de beroepsprocedure
(mc. geiijk) can te voeren argumenten en de specifieke gevoigen voor de provincie van de
beschikki.ng met het cog op onder andere lopende en toekomstige procedures, onderhandellngen
en te voeren bek?id. Dienaangaande is anders dan u stelt geen sprake van onderNerpen waarover
uit openbare bron a! vee! bekend is.
Do vezoeksctr!ften de coot do urovinces er

TED s ziin nediend Lii net Gereoht

‘ian

no EU

79.

One Oc!!eoe bee/tin her bestreen besinit ceweeard om de verzoeschriften openbaar te maken
cie zn ingedi.end door do provincies en cc TEDs b.i hot Gerecht van do EU tegen be beschkrc
cc Eurocese Ccmm.issie van 13 UI! 20 1 Heraan bobber wii ten grondsiac ge!egd cat
processtukken betieft in ren flog lopende procedure. Openbearmaking hiervan zou de
procespositie van de provincies en de TOO’s schaden en leiden tot onevenredige benadeling van
de provincies. Gelet hierop hebben wij deze documenten geweigerd openbaar te maken op basis
van artike! 10, tweede iid. onder g Wob,

80.

U begrijpt niet goed waarcm. do procespositie van de provincies en de TBO’s geschaad zou warden
door cpenbaarmaiono van be verzoekschrdten, Do openbaarmaking zou immers goon gevoigen
robber voor be orocedure b: hat Gerecht van do EU. Dr wcrdt door u verder met tcegeiicht. Dc
verzcekschriften maiKen onaerdeei u:,t van eon ispence procedure bil hot Gerecht Do rovncie
heeft or be!ano bi! dat daze s:ukken riot openbaar worden omdat daarmee de procedure onderwern
order van pubhek debar, hergeen. ndrust tegon hot beiang ‘ian do- partuen n be orocedure
cm zonder beinvioed!ng van outenaf run standpunten to kunnen w!sse!en (beiang van een goode
rechtsbedeling). Wij hebbon daarbij de opvatting van bet Hot van Justitie in aanmerking genomen
(HVJEU 21 september 2010 in do gevoegde zaken 0-514/07 P. 0-528/07 P en 0-532/07 P,
Association de La Presse !nternationaie (AP)). Wij hechten eraan in dit verband te citeren uit
voornaemd arrest van bet Europese Hof:

“77

Opgemerkt zij me/can Cat b/I hat Hof incjediende memories in eon gerechteliike procedure zeer
b’j’zoncere kanmerken nebden. dear
near/run card carder Ccc) uitmaken van ry gerechteI’ke
rverkzaarnheden van bet .Eofdan van ce adminisrratieve werhzaamheden van de Ccmmissie
Lardstoenoemdewerkzaamheden vereisen tovendren n/ct bezel/dc mate van toecranq tot
docu-nenten a-Is Ce wet encode werkzaambeden van een gemeenschaosirrsre.U/’n9 f]

73:

memooes worn/en mmeor uitsi’ukend opoestsi/t vcor die qerechie/ke procedure en vormer: do
kern daanvan.

79

Bliiken.s zowel de bewoordingen van de re/a vante be,oalingen van de Verdragen a/s de algemene
opzet van verordening nr. 1049/2001 en de doeistellingen van de desbetreffende reqeiqevina van
de Un/c va/len gerechteIike werkzaamheden a/s zodanig n/ct onder het in die rege/geving
van tee/aide recht op toeaano tot documenten.
dir nc9rGario moat vnnrder cpgemerm n/at Ce renchermmrg van c/n procedures met name inbound
<

91

Me otrekkng Ic miderzicIs ‘e bode roohtsbedoling vrnn Ge uitslu,tine sa de come oerjke
rveresaamhecier van rio vrereriqssfeer
/ rdi van tcerrarm tot cJccrimernen zonder dot eon
enderochoid wcrdt cernaakt loosen do versehilie ride stadia van do oroceciore. hoar rschtiaardigtoc
in do noodzaak cm gedurende do aehele gerechreii/-ke procedure to veroekemn dat do debatten
nissan ce pertijen en do terandsiaaing ian dO botroIckon rechrerlilke Thsrartie over hot aenhang/go
god/rig onverstoord veriopen.

94

Derhalve moet wordon erkend dat ccn algemerie aanname geldt dat open baarmaking van do door
eon instelling in eon gerech tel/ike procedure ingediende memories leidt tot ondermning van de
bescherming von die procedure in do zin van oct16 of 4, lid 2. hoeede streenfe, von verordenino no
1049/2001 zn/one rile procedure aanhanam s.
8000flStoaflde passaries nit vccrnoernd arrest van hot HvJEU iiustreren Oar het ncodzakelik a cm
cedurende do cehele gerecrtetike procedure be op die orocedure betrekkmg hebbende
documenten niet openbaar to maken, teneinde te verzekeren dat de debatten tussen de parijen en
de beraadslaging van do betrokken rechterlijke instantie over het canhangige geding screen
verloen. Hot openbaar maken van doze documenten ievert een onevenredige benad&ing op van
do bij de procedure hetrokken partijen, wolk beang near het corded van ons CoNege zwaarder
dient te wegen ban hot beang ‘ian openbaarhed van de betreffende informarie.

81.

U geert vocrzs can dat ci see! berend is over do argumentaue ‘an as prcvincies en he 120’s in bun
verzoekschr!ft. Daarbj wst u eran dat do madeien ziin gepubiiceerd door her Gerecnt zeif en bus.
verknJgbaar zin ut openbare bran. Uit be samenvatting van de middeien en argumenten waarnaar
u verwjst ken vanzeifsprekend maar zeer beperkt worden afge1ed wet er n de verzoekschriften
can doze middelen en argumenten ten g ondsiag is gelegd en wet hiervan de verdere inhoud is. Wij
zion hierin dan ook goon aanieiding om de verzoekschriften aI.snog openbaar to maken.

82.

Vervo/gens voert u aan dat het Co!ege van Gedeputeerde Staten van do provincie Utrecht in haar
besiud cc ow Wcb-verzoev cok eon document openbaar heeft qemaakt (cenaamd Quesuons &
Answers Provincies) waaruit rio arcumentade van be rovdmes en be TBO’s b!;ikt. Ten aanzton
van bit document zI a!iereerst c.pgemerkt oat dt rear wij hebben begrepen
coen bear is gemaacz. Ult hot betreiforde document ken s!echts in zeer coemene zin eta worsen
afge!eid over hot: standpunt en he daaraan ten grondsiag liggende argumenten in de
boroepsprocedure. Hot openbaar gernaakte document vormt daarmee geen reden om do beslissing
om hot verzc’ekschrift niet openbaar to maken to heroverwegen.
°
2
—

—

Overdo documonten, (in hot biizoncien mmailberichteni
Sc.

20

vd heboen eon del riot van cnn besu4 boatmen omtrent openoaarmaK;nc “an eon eacntrci ovenno
Hot betreft moor r; net bozcnder.
een• cartel ccmoitbenichten ale nader gespecifceerd in hot besluit: en

DecIder 2011 p. 255, verwijzend mar AbRvS 27 me! 2009, AB 2009, 232 mel P.2. Stolk, JB 2004/05 rr.nt. 0. Overkleefr
Verburo en ARRvS 3 december 1993 Vermande DP1.2.

provincie

iirnburg

(2 emaHbenchten c0. 20 september 2011 en d.d 12 oktoter en 23 november2011
1snaderesoecifuwbesut
84.

in het besiub is een ist met e-maiibenchten aenoemd die aedeeltefrk openbaar ziin gemaakt het
cverzchr begint met emai1behchten ad. 20, 22 en 23 september 2011 en eindigt met e
matbench: dc. 5 enuar 2C12. Het betreft enerziids emailberichten nhoudende ccrrespondentm
tussen de provincie( ) en haar/hun advocaat en anderzijds tussen ambtenaren aangaande de
advisering over de juridische positie van de provincie, de te voeren (proces)strategie, concepten
your breven en concenten van bet beroescnnft b bet Gerecnt Aan. cc wegerna tot
cmrae
a
ccc an ce:e cerc en ‘eore re cgeme en ccrcca: occur.
(1)
Het betreft documenten die zn opgesteld ten behoeve van intern beraad die persoonlijke
beleldsopvattingen bevatien (artikel 11 Wob).
2
Orenbaarrnakine van de documenten zoo eden tot onevenredige benadeiin van cc
(crcces)pcsdie var. dc prcvinc:es en de TBO’s (artikel. 10. tweede lid ender g Wcb.

85.

Wet betreft de toepassing van artikel 11 van de Wob, merkt u op dat wij ten onrechte hebben
naelaten te motveren waarom geen gebruik s gemaakt van de bevoegd held cm de gevraac.de
informaue ii aeanonmseerde vorm te verstrekken (artike! 11. tweede d Wob). Ten aanzen van
he: niet toepassen van de n artikel 11 tweede lid van de Wob, neerge!egde bevoegdheid, hebben
wij in het kader van de openbaarmaking van documenten een expliciete overweging gewijd (zie
bijvoorbe&.d hetgeen is opgemerkt in bet besluit bij de Agenda vergadering BALG d.d. 9 noveniber
2011). Deze motivering aidt in gehjke zn voor de andere n het kader van het verzcek beccrdeeide
documenten. Cm cn.roage herhalingen te voorkomen hebben wlj deze overweging net steeas
herhaald hij de beoordeiing van ieder afzonderiijk document. In dit kader hechten wij eraan
nogmaals te verwijzen near de uitspraak van de Afdeling van 13 juni 2012, waarin de Afdeling
oveweeat dat in bepealde evallen kan. wcrden afgezien VCfl he: pet document of onderdee!
daarvan motiveren cp weke grand openbaarmaking achterwege wordt elaten. Naar ons corded is
daarvan her ook sprake, nu met expflc;et bj aBe documenten is vermeld waarom wij geen
aanleidng heboen gezen om gebruik te maKen van de bevoegdneid zoals die is neergeegd in
artikel 11 tweede lid V’/ob.

86

Act onze beianaera.Swecing coet ni.et af hetgeen a. under randrummer 85 var bet bezwaarscbrift
heeft gesteld. U merkt op dat er met betrekk.ing tot de beslissing van de provincies em beroep in te
stelien tegen de beschikking va.n de Commissie sprake zou zijn van forse onduidelijkheden en
.vjtis binnen de samenievinc. in bet aicemeen en de achterban van dc VGG in bet bfzonder Dit
zoo ziin. ngea.even door bet scanninosveld tussen de gewenste qeftkberechtiging van TBCs en
andere grondbezitters enerzijds en de beslissing om beroep in te steHen tegen een beschik king van
de Europese Commissie waaruit die gelijkberechtiging juist zou voortvloeien anderzijds. U vertolkt
h.ier in de kern cenomen uw eigen belang hf ccenbaarniakina VCfl de stukken en ver:azlt dat als
her aigemeen. belang dot met openocarmaking zoo zin gediend. Daze benadering geat ut van eon
onuiste epassirg van hot b epaaioe n artikel 11, tweede lb van de Wob. Dc Wob (en ook artbkei
11, tweede lid daarvan) gaat ui.t van openbaarmaking in bet kader van een goede en democratische
best.uursvcering. Voor bet meewegen van eigenstandige belangen van verzoekers bestaat peer.
—ccc 0cc a:
:c: oe ci am-esa:a c cc
-

—

provancie lirnour
democrahsche bestursvcerinc te rekenen be;anen.
bestuursorganen (ABRvS 22 juni 2010, UN: BM8796).

controc o besluitvcrminc ccci

07

Her zt avengers nogmaas herhacid Oat he bercersprccedure die he crovinces bij het Gereccr n
Luxembur hebben aenresoannen tecen bet Beslud vcn he Euroese Commesie niet tot dcci
hebben cm het streven near ge kberechtiging, on.der andere op het viak van subsidihring var
grondvenNerving tussen crc TBOs enerzjds en ovenge parucuheren anderztds te oelemmeren Dc
provncies hebben he: bercep cczanrenLlk met de iBOs ingesteid met a:s beiangrikste reden cat
zowel
ais ce iBOs he cii ecten ‘Jan he kwali0cadc van do suhm dkrinc van
natuurbeheer ale staatssteun onwenselijk achten zodat sprake is van een parallel belang tusse.•n
beide partijen

00

len aanz:en van dc veicerincsgrcnd van artikel tO, :weeae a, oncer g Wc vervsr c naar
hetgeen u daarover hiervoor heeft opge.. rrerkt, Ook wij verwijzen in dit verband near he reactie die
we daaroo eerder al hebben gegeven U herhaalt oak hier dat wil ten cnrechte geen afweging
zouden hebben gemackt tuscan enerz:ics bet belang van bet vccrkomen van onevenrealge
nenadeling var he provmcies en anderzijds bet belang van her verstrekken an informatie. Deze
afweging is echter wel gemaakt waarb wij tot bet oordeei zn gekomen dat de in artikel 10, tweede
lid, van he Web gencernde belangen m dit geval dienen te prevaleren haven bet beianq van
ocentaarrnakinc van he betrefende nformatie. Wederom etrekt u he steihnc dat or ci veel
nfcrmate over de bercepsprocedure openbaar is waardocr bet belang van onevenredice
benac cling’ can gewicht zou hebben verioren, Nrar ons corded is hiervan geen sprake. WIJ
verNzen hieromtrent nec. he uiteenzetting die Nil hienrocr reeds heben c;egeven (zie
randnumrners SOc/rn 66cr 75 t’m 81k
12 oktober en 23 november2011

89

Aen bet slot van ons besluit bebbenJiii besioten over dc cenbearmasin van emaiibencnten d.d.
20 september2011 en d.d. 12 oktoberen 23 november2011 Deze berichten hebben wij openbaar
gemaakt met uitzondering van dé hierin voorkomende namen en telefoonnummers van
0
cc be er cc e be are
Oc cc
cc c r
cc sca <a e ess cc e
art kel 10 oNe—be id order a Nob.

90

U merkt bierbij op dat gezien het relatieve karakter van deze weigeringsgrond er ceo
cc ae:re
‘c ce
ze cea
bc a’c ‘a ae:a-ra
.er e
or
ae:oce Lear0oNcecerLocnD
e’e.rnse
esi mc a
document expliciet vermeld dat er bieromtrent een beiangenafweging heeft piaatsgevonden: wil
hebben deze belangenafweging wel steeds gemaakt en hebben deze be.langena8eging in he
moriverina van bet bemluit OaK ten aanzrnn van can cantal documenter gehxrlicteerd.
onnodice herhai;ngen to voorcome-n a doze geHKlfJaenoercc;venng met ten aanzen ran edem
weigering cm he naem van ceo ambtenaar open bear te maken herhaeid. Ten aanzien van he
weioering cm he namer van he ambtenaren ocenbear te nraken verwiizen wi voor hat avenge
C’eEoNC7
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COiN/C
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Naset ne
reeds behardeide documenten. die bii ate prcvincms afzondertik berusten.
henben wii eon besiut ceromen ever he openbaarrnating van een aanta meer specitlek burner se
provincie Limburg aanwezige docum.enten. Het betreft meer in het bijzonder de voigende
docurnenten:
\!ers)eg lie eankooneverleg Limburg 27 september 2011
Nets veer Gedeonteerde Staten n.h 1 novemoer 2011
1

aankecocvsbes

urrr 07

seotemner 2011.

92.

Wi) hebben besloten bet verslag niet openbaar te maken, omdat het grootste heel van bet versiag
geen betrekking heeft OP bet onderwerp van het verzoek. Hiernaast hebben wij geweigerd het
document o enbaar te maken omdat bet is bestemd veer intern beraad en persoonlilke
ceieldsoovathncen bevat(ex aNte 11 Web) Verder heeft ens Coflege onenbearmaking van bet
veIsco geweicerd op basN van. de weigerinoscrond in verband met he onevenredige benadeling
ex arekei 10. tv,eede id. aanhef en creel a Web) aismede he weigedngsgrond in verband met
persoonlijke levenssfeer (ex artikel 10, tweede Ud, aanhef en onder e ‘Nob).

93.

‘Nt, merken ten aanzien van bet verslag op dat bet grootste dccl van bet versiag geen betrekking
heeft op bet onderwerp. van• bet verzoek (meer in bet bijzonher he beroepsprocedure). No wij he
rrcndsaO van bet verzcek n.ier mocen veriaren nebcen wij deze ondedeien niet ooenbaar
gemaakt. In reactie hiero vraagt u zion at of wii be qrondsag van he: verzoek niet te beperkt
hesben, opgevar. Herm verwtst U naar atnea (25) van bet aarvuilend bezwaarsctrrrft waann u
aanvoert dat her verzoek van VGG niet ateen betrekking zou hebben op he beroepsprocedure bij
bet Gerecht van he EU, maar ook op bet onderhavige dossier (zijnde bet
geiijkberechtiginasdossier). Voor zover in bet verslag andere informatie staat over he VGG, haar
streven naar gelikberechtiging en al hetgeen daanioor nodig is (zoals aanpassing van
submdleregeinqen. err beied. de doorievenng van gronden. etC. en daarmee verban hc.udt. zoo
die nfornratie. zo steft u. aisnog openbaar gemaakt moeten v,orden.

94.

Los hiervan betwijfelt u of in hit gevai sprake is van een situatie bat he gronbsiag• van bet verzoek
wordt verlaten en hat bat in hit geval niet is toegestaan.. U merkt op bat u een verzoek om bepaalhe
i.nformatie heeft gebaan en bat er minimaai op hat verzoek meet worden beslist. Verber stelt u bat
voor zover u bekenb er geen rechtsregel aan in be weg staat om nog meer informatie open baar te
maker heteen voloens
ri tin s met het uitcanaspu.nt dat overhsidsn.formatie in beo:nse
openbear is. zetis zonher dat bassos een verzoek wordt inediend. U beeN er acer bezwaar tegan
meer inforrnatie openbaar wordt gemeakt ban waarom is qevraapd. U verzaekt bet versiac
aisnog voted in openbaar te ma) en.

95.

Wij herhalen bier bat bij he beoorbeling of een bestuursorgaan een verzoek voihoenhe ruim heeft
oppevat be rechter kijkt naar zowel be letterlijke tekst al.s naar he strekking van bet verzoek. Wii zijn
van corded hat bet mccc celet cc bet onoerwero en. he inhoud van be brief namens \JGG c 0. 1 1
a e’zcas
a ‘errwma
o’
ccsm.wac’ocrcorw
e eac rwae
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infornarie uit do documenten, vcor zover dm goon betrekking hebben op bet verzoes, met nader
inhoudelijk te beoordeen en hebben wij die delen om die reden niet openbaar hoeven te maken,
Los daarva n oaat het cm documenten die zijn opgesteid ten behoeve van intern beraad en die
rersooniike be!eidsopvattinen bevatten. Daarnaast zou openbearmakira enen tot eon
cne’jenred!oe benadehng van do provinc;es Ce netreffende deien zouden b eon nadere
nhcude!ijke beocrde!na OCR net voor ocenbaarmakinc in aenmerking komen. U beeP overigens
goon teiang mcci bij eon inhoudeijke bespreking var het aangevoerde argument, aangezien hot
geheio document in hot kabar van do bezwaarfase aisnog integraai aan de Wob is gotoetst (zie
hiern a)
Ed.

‘Pd) heober. vetoer bescten bet versiac met cperdmar te ii aeon. cmdat hot bestemd is vocr intern
zen e ce scc \C he a nsoc a ‘ae beia e a e
oo ie ie 52 2 0 00 ee
bosioten overieg waarin opvattingen van personon zn weergegeven. n do eerste plaats merkt u op
dat u goon kennis heaP kunnon nomen van bet versiag, BiJ gebreke van die kennis betwist u dat bit
versiac uit persoonlijke beeidsopvattingen bestast
in aanvuiiina hierop merkt u op dat in eik geiai feitejke gegevens openbaar zcuden moeten
worden gemaakt. U sted cat hot moeilijk vocrsteibaar s bat bet geneie versiag voitedig ult
persoonlljke beleidsopvattingen hestaat en verbindt hieraan de conciusie dat in bezwaar alsnog do
feitelijke gegeven.s openbaar moeten worden gemaakt.

Ed

.

Hiernaast merkt U 00 Ct ‘NH. ten onrechte riot. athens onvoidcende hebben cemotivoerd wearom
gear cebrrnV s gemaakt var do mc’geiijkhed cm nfcrmatie to verstrekken n eon met heriedbere
vorm ox artike 1 1, tweede iid Wob, zodat net besiult in zoverro voigens u gebrekkig zou zjn. in dit
kader verwijst u voorts near aiinea (85) van bet aanvuIond bezwaarschriit.
Near can biding uw bezwaar en conform bet advies van be Adviesocnmisse bezwaarschriften
iOVifl.CO Lmburg is ncgmaais entsch bezen cf hot ve.rsbag fedeike nforrrae cevat dc cs ken
worden gezen ‘ian do daann vervatte cersooniike beiedsopvatbncen. Doze herbeccdeHng: cUt
ortoe dat wii aisnog (beperkte) deben van bet versiag openbaar zullen maken. Deze deien treft u
biigaand can.

lED. Te cenzen. yen bet rdet toe assen van do n znLke I1. twec-ce bid van do Woo. noerceenne
hevcegdhoid. is door cns in hot kader van do openbearmakino van cocumenten webisHvear in
besbuit di) dit specifieke document geen expliciete over eging gewlid. wei. is n do tceiichbng b
Nota voor Gedeputoerde Staten d.d. 1 november 2011 oxpbiciot hierop ingegaan. Deze motivering
goldt in gebijko m ate voor do andere in bet kader van hot verzoek beoordeelde documenter. On
onnodigo herhebingon te voorkomen hebben wij deco. ovore/eging net steeds herhaabd bij do
0000rceinc van odor zizonaeriik document. in. dir kader hechten Wi)
noc’maUs to vervnjzen
rear be utsoraek. van be Afdehng van 13 jun 2012, waarin ce Afdeiina overweegt dat in bepaabbe
ge eon eon worden cfcezien vat; net per boon nnent of cnderdeoi daanjan mn.otiveron cp woke
grond waarvan openbacrmaking achterwege wcrdt gobaton. Naar ons oordoeb is daarvan bier cod
sprake, nu riot oxpbiciet bij abbe documenter is vermeid waarom wij goon aanboiding bobber gezien
om QO-IDlUiK to reckon van do bevoegdheid coals die is noergeiegd in artikol 11. twoede lid Wob.

01

Ce wemerna cm de dccc menten openbaar te maker heeft cok beereking op de wegenngsarond
in verband met be onevenredice benadeng (cx arrke! I 0 taeede id. eanhef en onder g Wcb
Openhaarmaklna :cu be crocesposite can be procincie schacen Hiernacs: is cc cnevenredige
benadeling geiegen in be noodzaak van het goed functioneren van bet openbaar bestuur en de
daarmee samenhangende noodzaak van vertrouwelUkheH van het i.nterne overleg.

102, tens coNeae zoo bet onevenredioe nadeel niet hebben afewogen tegen bet beiang van
en ‘a giace
ceoe-nere ecnrce
o e’eeceo02r
cat ci veal informatie bekend is over cc be:oecsnroceaura en be redenen cm de procedure te
marten. waarbi u ‘íernst near aiinea 79). coigens u is cii can aanw.jz;ng dat net beang van
openbaarmaking bier zoo macten prevaleren. U verwijst near uw uitwerking hierorntrent in de
aIineas (58) tim (65) en de aiinea’s (74) t/m (76). Ten aanzien van de stelling dat be onevenredige
benadeling gelegen is in de nooczaak van het goed functioneren van bet openbaar bestuur en de
dearmee .samenhangende noodzaak ‘ian vertrouweHjkheid van flet interne overleg, voert u san dat
wi hadden rnceten cnderzoeken cf ocenbaarmaknc In ceanonimsesroe vorm rnsge!ijk s
vermist in he: kader hierian near CitflC2 :85;
103, Ten aanzien van de weigeringsgrond cx artikel 10, tweedel Id, aanhef en onder g Wob heeft te
gelden dat wij deze beangenafweging in het besuit wel degetjk hebben gernaakt:
“Voor wet betreft artikei 10 Wob is ten eerste relevant dat hat belang hi! openbaarmaking van het
versiag met orzweeot tecan net delano ba/ce pray/nc/a Lrrnhurg heeft bj cia beschermlng van hear
procespcsrtie n de Jopanda hence psprocedure 02 het Gereoht van Eersre Aanleg tegen be
beschikking a. d 13 lull 2011 (or CtteO II) 4945 def). Openbaarmaking zou barb a/va leiden tot
one venredige Denaoei;ng van de pro vincte Lirnburg arnke! Ia, tweede lId, onder p Vvob,). Re
pro vincie Limburg is n/ct gehouden informal/c die haarprocespositie kan schaden prs te geven
door openbaarmaking van documen ten (vgl. A REvS 17 mel 2006, UN AX2090; A REvS 9 april
2008, JR 2008. 124; en ARRvS 16 februari 2011. AR 2011, 99). Dit uitgangspunt ge/dt onverkort in
5617 geYaI a/s net onderhavege, rsaar;n bet peat cm can bercepsprocedure del bet Gereoht van
Ears/c Aanieg it/pt AEEvS 24 november2004 UJNAR63O6: rechtbank s-Gravenhaoe 29’anuarl
2038. UN 806876). Vocrts en/zen wi/In o7t verdand in hat ver’enqde van ad/Pci 11 V/bb. cc be
reoodzaak var hat goed functioneren van bet operehaar bestuur en be daarmee samenhangende
noodzaak van vertrouwe/Ukheid van hat interne over/ag. c/of. dit belang wordt beschermd doer
adikel 10, tweede ha, onder p Wob.”
term: bet overice cerw:ere
tjrn, bo en /b urn

vii.

nsa: net hienvocr reads rear voter cebracbte izie randnurrmers 50

104. Pan be weigerinç: tot openbaarrnakino hebten wi) tevens ertikel 10, tweede lid, aenhef en Onder a
Wob ten grondslag gelegd, voor zover hierin namen van arnbtenaren en anderen voorkomen.
\Jolgens u blijkt nit de motivering van bet besluit niet, a.lthans onvoldoende, dal er een afweging 1.5
gernaakt tussen bet belanoj van openbaarrnakinp van be bef.reffende informatie enerzijds en bet
belano var, be eerbiediaino• van ds cersoonlilke lev•enssfear anderz’iids.
mc

:, a

:ccrmc”

arma

C

cc

en

en

en me

onenbearmaking van he betreffende narnen. Wear het gaat em narnen, gaat het voigens u em
gegevens welke nauwelljks privacygevoehe zhn. Uit de junsprudentie zou bovendien bhken dat met
e g et a ibrnamr seos cecer e ma e eec ceroec
cre gacaa cc cc bee gv,
van de persoonijKe evenssfeer wear her bun beroepstave functioneren oetreft. U voert can dat
net her eec beroeoshave funchoneren van arnbtenaren betrefr en dat niet vait n te zien waarom he
reschermirq van bun oerseonhjke evenssfeer can zwaarder zou wegen den bet belang van he
open baarmaking van bun namen. U uerwhst voor bet ovehge naar aiinea (55).
‘

106. Ook ten aanzien van de weigehngsgrond van artikei 10, tweede hd, aanhef en onder e Web met
betrekking tot he in bet versiag aanwezige namen en telefoonnummers van de betrokken
ambtenaren voert u ann dat er ten onrechte geen beiangenafweging heeft paatsgevonden. Wi)
hebben center in het bestreden besiuitwei degehjk em; sxpcete beangena%veing cemeeke
‘Ten svrne verzet ock arlikel 10. tweede lid. ander e Web zich tegen eirennaarmaairig van net
vershuc. veer zover henr namen van ambtenaren en andere vocrkomen. Veer wat betrsft de
namen van antbtenaren besluiten w)j confeim vastejurisprudentie, die bepaalt dat reaar net gaat em
bet heroepshaive functioneren van ambtenaren, weliswaar slechts in beperkte mate eec beroep kan
worden gedaan op bet belang van eerbiediging van hun persoonlke Ievenssfeer, rnaar dat dit
anders Iigt indien net de openbaarrnaking van namen van ambtenaren betreft. Namen zn
persoonsgegevens en derhaive verzet bet beiang van eerbiedigng van de persoonlijke levenssfeer
won tegen her ccenbaarmaken daarvan. Wi] viegen mee dat hat bier ner gaat am bet cegeven van
eec naam act; eec indivraue!e burger die met can ambtenaar in contact treedt. maar cm
openbaarmakng can can ieder ;n de cm van de Web (Vp!. ABRvS 18 lull 2007, AS 2007. 328
,4BRvS 3 februari 2010’ UN 501844: en AERvS 4 iuni 2006. AS 2008. 232)’
107. Op de deugdehjkheid van die beiangenafweging in bet lich.t van de vaste rechtspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak zijn wij hiervoor reeds uitvoerig ingegaan (zie randnummers 52 t/m

Note vcor Gedeouteehue Staten
106. Wj hebben cesmten dit document nice cpercaar te fl:men omdat her eec ambtehike nctmhe is en
daarmee bestemd s oor intern beraad. Dc note bevat persoonhi.jke beleidsopuattingen. cmdai er
voorsteilen voorzie.n van argumenten en kanttekeningen in zhn opgenomen. Verderweigeren Wi)
openbaarmaking op grond van de weigeringsgrond in verband met de eerbiediging van he
persoonlijke levenssfeer voor zover het de openbaarmaking van de namen en telefoonnummers
van betrokken annbtenaren betreft (cx artikel 10, tweede lid. aanhef en onder e Wob). Ook hebben
we qeweigerd do rota openbaar Ce maken omdat dat tot onevenredige benadehng van zowel he
orovncie Limeurg art cc TBO a imdt @rtik& 10 tweede lid, aannef en onder g Web). Do
onevenredige bcnadehna var he crovincie is ceieoen n he sonade aan he crerresoosde aismede
he noodzaab. van bet aced tUr;ou.onerefl van net inrerre oveneg. Oaenbaarmnking van dv rota zoo
tot wet do Onancrtie positie alsmede he procespesitie van he TBO’s schaden.

a a

109

in cc eerste cents mer9i on dat u een kenns heeft kunnen nemen var de ncta. Bij gebreke van
die enrus betw!st u dat ceze uit persconiiike beieidso vattin en bestaat. in aanvuHina hierop merkt
verder ap dat in eik geval feiteiike gegevens cpenbaar zcucen moeten worden gemaakt. Het is
moeiIk vocrsteibaar dat de nota voiledig uit persoonhike beieidsopvrttingen bestaat. Hieraan
ver.bindt u de conclusie dat in bezwaar aisnog de feitelijke gegevens openbaar macten worden
gemaakt.
in cc: bestre’ien besur srtiien wii del year zcver sprake is van feiteiijke Tuorcia IC lfl de
documenten. ceze zezce ierweven a met de cerseonlijke be!eidsopvattincen. Oat het net mceiik
cm een utsniitsng russen beice te maken. U geeft can dit n:iet re kunnen beocrdeen, nu u geen
kennis van her document. heeft kunnen nemen. ‘.tv’ei tekent u hierbij can dat in de jurisprudentie de
verwevenheid tussen feiten en opvattingen steeds minder end wordt aangenornen, mede om
misbruik van be beperkin.g van artikei 11 Wob te voorkornen. Volgens u hebben ‘NIj slechts in
alp emene termen gemotiveerd waarom open hanrmaking van de feiten en geobiectiveerde
mcrmat!.e met mc elUk s. hetceen cnvcicoende

11. Nanr aar;i.ecing van uw bezwaar en her advias van de Adviescommissie cezwaarschhften crovincie
Limburg is nocmaals kritisch bezien of de nota feitelijke infcrmatie bevat, die los kan worden gezien
van. de dacrin vervatte persoonlijke beleidsopvattingen. Deze herbeoordeling leidt ertoe dat aisnog
(beperkte) deien van de rota nan u coenbaar zullen worden gemaakt. Deze delen treft u bijgaand

112. In he: bezwaarschrift wcrdt gesteid dat cnvc!dcende s gemotiveerd waarom geen gebru:ik is
erraa.Kt van be bevcecdned em nfcrmatie ze verstrekken vi een. n:et herteidhare vorm cx arhkei
11, tweede lid Web. In ens besluit hebben wij cpgenomen dat wij het net in het beiang van een
goede en democratische bestuursvoering achtten het resterende gedeelte van be nota in niet tot
personen herIeidbre vorm openbaar te maker. W achtten het onwensehjk dat opvatbngen van
ambtenaren in. het pubheke debat een zelfstandige rot gaan speten. Het is mar ens oordeel van
bman dat ambtenaren. in vrijhmd kunnen adviseren.
C

1.

icges
sm’re
cc
ecass a a
c eece a
cc s ccc cc a
in geanonimiseerde vorm wcrden gec.penbaard. Dc adviserin.gsvrijheid van ambtenaren wordt
hierdoor net geraakt, aangezien be edviezen fl: dat geval net tot be individuele arnbtenaar
herleidbaar zijn.. Het belang van ambtenaren staat oak los van het belang van een goede en
dernocratische bestuursaoering. Near uw opvatting brengt bet belang van een goede en
dernoorctlsc.he nestuursvoecinc ulst met. zen bet c.verhe:csnformate zovee! Vs moneik eeenbaa:

14. Het door U an ngevoerde neemt echter niet weg dat het gnat om persoonihke dde idsepvattingen
bestemd voor intern beraad. ZoaI.s hiervoor reeds uiteengezet hebben wij op grand hiervan
openbaarmaking geweigerd. Wij achtten het onwenselijk dat deze opvcttingen van individuele
anibtenaren in bet publieke debat em: zelfstandige rot gaan speten. Net openbaar maken van dize
ermc c:u e
‘ce ‘‘nze
ode”e
bender wi’ mode b.et:okvoî dot r
.rlikoi 11. tvieede. lid “t
1
bi ens exciicei. do truce debt cm eec
6
re maven.
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115. Met betre..kking tot de toepassing van de weigeringsgrond in verband met de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer (ax artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob) veiist u voor uw
reacue hierop near de alnea a tIW) en (lOc) van hetaanvuliend bezwaarscrinft.
116, Korti eidshaive verv.iijzan

Wi)

veer bet overKe near randnummers 104 tim 107 van dit besluit.

ccc a aereeD
ecc:ce ee’csc
onevereane
verband met de
benadeiina (cx arrikel 10. tweece !d. aenhef en oncer q Web).
Heraan heeft ens Cciege ten qrondsiag gmego dat cpenbaarrnakine de pracescositie van de
T cc Tfl
/P
scnanen. Dearnaast is cc onevenredice cenadeiin geiecan
in de noodzaak van bet coed functioneren van bet openbaar bestuur en de daarrnee
samenhangende noodzaak van vertrouweli kheid van intern overieg. Tot slot zen de financibie
positie van de TBOm met openbaarmaking van de note worden eschaad.

118. in reactie hierop verwijst a near alinea (99) en de verwijzingen near aiineas (58) tim (65) en de
alineaK (74) tim (76) en abnea (79) die daabn zijn. opgenomen.
119 Cok her heart te asiden dat er iF, bet bestreden basins wei dege!iik can beianaenafwegina heart
eiaatsgevonden.
ia-n n-ne-ada ieIdi orcanbaarmakinc van dc flora tot OfleverJrea:ge t3enaU’ehfig vat? Zm.-uei Ge 1OV?flCW
Lmburg mc de 620 a (ardkei ‘iQ tx’eede lid. aenhef en onderg VVobj. Dc onever;redige cenadeiThg
van tie Pro vnncie Limburo is galegen in de sob ada die openbaarmaking van de note toebrengt,
aithans ken toebrengen, van hear procespositie in de Iopende beroepsprocedure Lii hat Gerecht
van Eerste Aanleg tegen de beschikking d.d. 13 full 2011 (nr. 0(2011) 4945 def). 6cr toeiichting
verwlfzen wif in dit verband near hetgeen te dien aanzien is opgemerkt bif het Verslag lie
aankoopoveileg Limburg 27 september 2011. Daarnaast is de onevenredige benadeling van de
pro vincie Limburg ge/agee in hat verienga van hetgeen hierboven ten aanzien van artikel 11
V.,ao ns cpaerrerkt ten aar?zien van de besctierming van bet interne beraad in de noodzaak van
bet coed furchoncrer van- bet openbaar bestaur en tie daarmee samenhan endc eoodzaak van
veirrar-vei3rfeid vary- he-i irSerre ovurfag Dc onevenredige benade/ing van tie 620’s ten slotim
et- bet fer dat c-pvab-aarmakiro van e- rota old I nc-veer-tar 2011 bar fir-arciele pcsitte
sc’hrraa’L- a;’snreae- hun- r!r000-spos!iie in; trot door hen inestsdde b-etc-co teen tie be-sc-hf k/rn dd 13
2011 air. 6(2070 4915 dat.) cart no drrc-pe-ss Commissis.’
—

Wi) veiwijzen voor once weeriegging van voornoemde bezwareri riaar bet hetgeen hiervoor reeds
verrneld.e onder randnummers 59 tim 66 en 75 tim 81.
120. in aanvuiling daarop merkt u bet voigende op met betrekfing tot de stelling dat de financidie positie
van ce TBO’s zou worden geschaad. Na a geen kennis heeft kunnen nemen van he nota, betwis-t U
bat bet cnn infomiabe omit die. Lii o enbaa.rmekino daarvan dc ffnancitrle ositie van he TE3Os co-u
s-c-trader. ijcrHc,.F!t cue-ri u ear dat
tan onrec:rnte net nebben cemotiveerd vierarom
c-’’a
crocvacc
cc
c
c
c
cmcc’ ec
:
S,,-!:

-

prcvvicIe iirnburo
asnnemoI.< meeter maken woarom oe r1nancëe posihe van do provinme ale evog van de
gevraagde informatie wordt geschaad U merkt op dat in dat kader meet worden geconcretiseerd
en gepreciseerd waarorn openbearmaking tot schade veer de TBO’s wou leiden Volgens u
hebben wii drt :en onrochte niet gedaan.
121, Op dft punt heeft u geliik, hetgeen echter niet tot herroeping van het bestreden besluit ken leiden..
Do reeds hiervoor uitvoerig toegeNchte benadeHng van de procespositie van de TBO’s rechtvaardigt
zefetand do toecassno van do weicehncscrondic ox rdkei 10. tweede ic aanbef on ondor a

Op grand ian hot vccrgaance verxaren wij uw bezwaar ongegrond, met utwcnclehng van do hlCi’vOOt
gonoemde specifieke punten waarbij is aangegeven dat deels can uw bezwaren tegemoet zal worden
gekomen.

in hot bezwaarschrift verzoekt u ens cm vergoeding van proceskosten gemaakt in de bezwaar(ase.
Vergooding van proceskosten komt slechts in beeid ale is voldaan CCfl de voigenc.e vier voorweardon:
er moot sprake zijn van een tijdig verzoek van dè bezwaarmaker, en
eon herroepina van het bestreden besluit.
wegens eon can het bestuurscrgaan te wijten onrecbtmati.gheid, met den verstande
dat hot meet gaan am kasten die de tezwa.arde in verband met de behan doling van hot verzoek
redelijkerwijs heeft macten maken.
-

One inziens woret in cccv can ale vior do crteria vcidaan en derhalve ziin we bereid u eon becrac tot
beschikking to stellen ad € 65550.
Oh: bedrac s cecaseord cc hot Besiuc pioceskosten beetsursteone:
Er eon bezwaacschrift ingodend I nun:. u bert ale: op do hcorzitting versohenen = C punt At. 1.
€ 437,00 (B). Hot betreft eon zware zeak (C). (A) I punt x (B) € 437,00 x (Ct 1,5 = € 65C50.

AU dit besiuit uw belong rechtstreeks raakt en u hot met do inhoud van dit besiuit niet eons bent, kunt u,
toqen betaling van do verschuldigde griffierechten, beroop instellen bii de Rechtbank Macstrich t. U moot
can binrien zes woven no tie dcc, woaron Ut bos:u:t Is vereonden eon oeroepschrit: ndionen Co deco
crocecure is do Aqemenz vet bes:uurc tech: van toepawong. He: bercepscor:tt meet
ondertokond en ton minste bevatten: do noamn en hut adres van do indienor; do datum; eon ornschrijving

AbRvS 23 jUnI 2fl AS. 2010/274.
AbRvS 25 november 2009. nr. 200903028/1/HA
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van het besluit waartegen hr.t beroep is gericht aismede de redenen van bet beroep (motivering). Het
bsroepschrift most worden gerioht can: Rechtbank Maasthcht: Sector Bestuursrecht: Potbus 1988
c2D1 SZ Maastnchz. As u sen bercepschnft neet ingediend. den kunt u teveosde Voorzieningenrechter
van d.c Rechtbank Maastricht verzoeken sen voodopige voorciening te treffen, Voor mcci informatie
verwiJzen Wi) u near de internetpagira van de Rechtbank Maastrioht, .rechtsraak,ni, Selecteer bij
ken eer. cerechtehjkenstante- Rechtbank rviaastrioh Kitk op ok
U knt ock doitaU beroes nseiIen dii cenoemde roohth:anK WC h:to ;oket.rechtscraa.ni/bestummecr:t
Dearvoor most u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoernde site
voor de precieze voorwaarden,
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