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Adviescmmissie
bezwaarschriften
Prc•vincie Li.mburg

Advies van cia Adviescommissie bezwaarschriften Provincie Li.mdurg, can a vmnissle zoals
bed•oeid. in +nteI 2, aerate Ad, van h
gmnt bezwaren en klachten Provincie Limburg”

hat bezwaarschHft van Stibbe Adv•ocaten, namens de VErenigina GeliJkberechtilina
GrondLezittera qedateerd 6 angusWa 2012,

hat besluit van Gede.puteerde Staten van Limburg, gedateerd 26jun1 2012, wearhU hat verzoek am
inform ada op grand van re Wm’ openbaerhaid van bestuur van Stibbe Advocaten en Notarissen,
namens de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, ten dale is toegewezen en ten dale is
afgewezen.
Samenvattina van cia feiten
Bij brief van 11 april 2012 heeft Stibbe Advocaten en Notarissen, namens de Vereniging
Gelijkberechtiging Grondbezitters, een verzoek am informatie ingediend op grand van de Wet
openbaarheid van bestuur(verder: hetWob-verzoek). Bij brief van 23 april2012 is Stibbe Advocaten en
Notarissen in kennis gesteid van hat felt dat de termijn am te beslissen op het Wob-verzoek is verdaagd.
Op 26 juni 2012, verzonden 29juni 2012, is can besllssing genomen op hat Wob-verzoek.
Bij brief van 6 augustus 2012 heeft Stibbe Advocaten en Notarissen, namens de Vereniging
Gelijkberechtiging Grondbezitters, (hierna: bezwaarmaker) zowel per fax als per post een pro forma
bezwaarschrift ingediend tegen voornoernd besluit van 26 uni 2012, Dit pro forma bezwaarschrift is op
6 augustus 2012 per fax ontvangen en op 8 augustus 2012 per post ontvangen. Bij brief van
3 september 2012 is bezwaarmaker een termijn gesteld voor hat indienen van nadere granden tot
1 oktober 2012. Bij brief van 28 september 2012 heeft bezwaarmaker de gronden van het bezwaarschrift
aangevuid. Daze aanvuilende gronden zijn op 23 september 2012 per fax ontvangen en op
1 oktober 2012 per post ontvangen.
In het op 1 november 2012 ingediende verweerschrift is door Gedeputeerde Staten schriftelijk op de door
bezwaarmaker aangevoerde bezwaren gereageerd.
iankelikheid
Hat besluit, waartegen het bezwaarschrift zich richt, is op 26 juni 2012 genomen en op 29juni 2012
verzonden. Hat bezwaarschrift is op 6 augustus 2012 ontvangen, zodat hat binnen de terrnijn,
voortvloeiend uit cia artikelen 6:7 en 6:8 van cia Algemene wet bestuursrecht (hema: Awb). is ingediend.
Nu het bezwaarschrift tijdig is ingediend, bezwaarmaker als belanghebbende kan warden aangenterkt en
ook aan de avenge wettelijke vereisten voor het indienen van een bezwaarschrift is voldaan, is hat
bezwaarschrift ontvankelijk,

Hot hoan ox arttk& 7:13, derdo HdAvb
brief van 3 okiober 2012 zijn zcwe bezwaarmaker ais hot Cailee uitencdicd vn’i eon hooraittion
bet bezwaarschrift nader toe te Iichten an verweer to voeren S bnaf ian 6 oktober 2012 s dcci
beowacinraker, cc arond van artikel• 7:17, aenhet en order sub c van cc Awb, aancoceven near cecrub
to maken von be geiegenhed cm gehccro te wcrden Op 5 november 2012 o door do commsee eon
hoorzitting gehouden. Tijdens deze hocrziffing is do vertegenwoordiging von Gedeputeerde Staten in do
gelegentieid gesteld hoar standpunt nader toe to lichten. Van hot horen is eon versiag gemaakt dot bij dit
aduies is gevoegd.

Onderstaona ziin ountscewbs do cverwecincen van he commiss:e ion aanz:en van be 000waran
occencnter
Vocr :zver bet door bezwaarmaker aangevcerce dat hot VJobverzceK to beperist is cpgevar en zch niet
eileen had moeten richten op do beroepsprocedure bil hot Hof van Justitie, moar op het gehele
geIijkbereohtigngsdossier merkt de commissie hot volgende op. In hot Wobverzoek dd. 11 april 2012
geeft bezwaarmaker op pagina 2 can wacrover hij informatie over wenst te ontvangen. Bezwaarmaker
verzoekt cm documenten die betrekking hebben op “die documentatie over de relatie van uw provincie
met do terreinbeherende organisaties tbcs) e het onderhavige dossier en voormelde beroepsproceduro
bil hot Hof van Jushtie’ Hot is do ccmmisse gebieken dat Gedeputeerde Staten in do besHssin op hot
Wobverzoek rich eileen gericht hebben op bet tweede dccl van vocrncemde geciteerde zin. Tijdens cc
hcorz:ttina s gebleken dot do vertegenwcordigng van Gedeputeerde Staten do betekenis vOn bet
woordje “en in deze zn ud hot verzcek heeft besproken en overNogen. Indien eon VVoo-verzoek te
aigemeen geformuteerd is en voor hot bestuursorgaan net geheet duidelijk is op weike informahe wordt
godoeld, bevat artikel 3. vierde lid, Wob eon verptichzing cm verzooker behulpzaam to zijn bij hot
preciseren van zijn verzoek. Hot is do commissie niet gobleken dat doze actie vanuit do zijde van
Godeputeerde Staten is ondornomen, Do commissie adviseert den cok hetWobverzoek ruimer op to
vatten, in ‘die zin dot hot verzoek betrekking heeft op die documentatie van do prcvmcie Limburg met do
tbo’s in her net kberechti ngsdcssier
‘Jeer wat betreft do reiatie eussen do provincies en bet Inter Provtnciaat Overteg (IPO) komt hot cc
commissie veer dot in het onderhavige gevai geen sprake is van eon gezagsreiatie tusson do previncies
en hot PG. Uit hot bepaalde in artiket 3 van do statuten van hot PG blijkt dat hot PG verantwocraelijk is
voor aemeenschappelijke standpuntbepating en bestuitvorming over raker welke direct of indirect van
gemeenschappeiljk provinciaat belang zijn. Daarnaast bevordert hot PG bet gemeenschappelijk op’treden
in reletie met order andere do Rijksoverhoid en do Europeso Unie. Getet hierop, aismode varwoge do
toekenning van eon, in doze specifieR bedoeld, budget door do provincies oar bet PG. is do commissie
wet van corded dat in dit concrete gevel sprake is van een functionele c.q. financiele relatie tucson do
provncies en hot IPO. Verder faciliteert hot iPO do provincie in die zin dot hot IPO do nzet van do
betreffende advocaat coOrdineert. Dat neernr riot weg dat ten aanzion van do documonton die bij bet PG
berusten, do weigenngsgrcnden van artiRe 10 en 11 Web van toeoassing Runner zjn. De ocmmissie
adviseert dan ocR cm ten caroler van de betreffende documenter te overwegen of doze kunnen worden
geopenbaard.

‘-or zo’/er hezwaarm.aker cen borneo heed cedaan cc artkei 10 EVRM is do commissie van corded oat
toecassina van dit artikei niet can de crde s. Do beperkinc:saronoen van arbkai 10 DVRM zion, aldus do
corrtrrsss;e. mode op do ‘vVob,

Ten aan:ier van do documen ten waaro’er Gedecuteorde Staten we! beschikken merkt de commsae oi
volgende op.
Voor cover eon beroep is oedean op do beporkmgsgrond w artike! II eersre lid, Wob, do persooni!jke
be!eidsopvattingen ten behoeve van intern borcad, is door bezwaarmaker cangegeven dat in de
betreffende overieggen vee! personen aenwezia waren, waaronder oak derden, en dat de overteggen
gestructureerd van acid zJn. Do commissie is van oordeel dat deco factoren een indicatie kunnen
vormen cat geer sorake s van documenten tan behoove van intern beread. doch do genemde factoren
ontnemen niet per definibe hot interne karakter can hoE overleg.
Vercer is hot do ccmrnfssie cebieken dat n de documenten die bij hot Wcb-vemoek tar bescdikkng air
cesteld can nezwaarmakor, rote deien tekst zwart zijn gernaakt. order \/orNJzIng naar order andere do
beperkingsgrand uit artikei 11 eerste lid, Wab. Ult vaste junsprudentie van do Afde!ing
bestuursrechtspraak van do Raad van State (do Afdeling) biiikt dat n dit kader eon beocrde!in cient to
worder gernaakt of no documenten eIleen persooniijke opvattingen betreffen. cf oak informatie bevatten
met eon ovorwegend ob
ectief karakzer Voor zover in de betreffende docurnenten cok leiteiijkreden zi(n
1
conenomen. dient to worden nagegaan of doze feEte!ijkheden gespitst kunnen warden van do
persoonhjke opvattngen. Hot bevreemdt de commEsse dat dermate grote delen van no aan
bezwaarmaker verstrekte documenten zwart cur gemaakt. Derhalve geeft do commissie Gedeputeerdo
Staten in cverweging cm ten aanzien van de betreffende dacumenten, wacronder oak do bedoelde 0mailberichten, in het !icht van voarnaemd criterium nagmaais to beaordeler of deter van do documenten
die wellicht bestaan uit feitelijkheden. openbaar kunnen warden gomaakt.
Vocr wat betreft do adviezen die AKD heeft verstrekt can de provincie Limburg overweegt do comrnissie
dat volgens vaste jurisprudentie van do Afde!ing adviezen van advocator in do reget zijn bestemd voor
intern beraad als bedoe!d in artikel 11 eersto lid. Wob en dat derhalve do betreffende adviezen riot
openbaar gemaakt hoeven te worden.
Ten aarmon an bet geste!de door Gedoputeerde Staten dat door cpenbaarrnakEnc van do terretfende
dccumenten hot procesbeEan van do prcvince Lirnburg in do bercepsprccedure bij hot Hof van Justaie.
coschaad :ou warden als bodce!d n armcel 10, tweooe hd, cnder g Wob, rrerkt do commEssie op cat a
cc beslissinc op hot bezwaarschnft nader gemotiveerd moot wordon o welke wEjze bet procesbeiano
van do provincie Ldnburg door eon openbaarrnakir.g daadwerke!ijk wcrdt geschaad.
Ton aanzen van hot beroeo van 0-edepiceerde Staten op het beccaice n artikel 10. tweede lid, order b
iv’cb. do eccnorrosche of firancdie oeianoen van do provincie Limbura., stelt do comrmssEe vast dat it ds
betroffende documenter dermate grate deter tekst zwart zijn gemaakt dat do commissie hierover goon
oordeei kan vormon.
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Voor zover Gedeputeerde Staten zich hebben beroepen op het bepaalde in arhkei 10, tweede Hd, onder a
Wob, betreffende do persoonlljke levenesfeer van do bij do overleggen betrokken ambtenaren, do

ccmrnissie van corded dat in hot onderhavige geval goon feiten en/of ornstandigheden ZIjn aangedragen
welke aannemehik maken dat do namen van do betreffende arnbtenaren niet genoernd hoeven to
worden, Do commissie adviseert Gedeputeerde Staten ook dit punt nader to motiveren in do beslissing
op het bE.zwaarschrift.
Voor zover bezwaarmaker heeft verzocht hat beroepschrift, dot do provincies en do tbc’s hebben
ingediend bil hot Hof vaffJustitie, openbaar to makon, sluit do commissie aan bj de uitspraak van hat Hot
van Justitie van 21 september 2010 (in do gevoegde zaken 0—514/07 P, 0528/07 P en 0-532/07 P,
Assoc;ation do La Prosse Intornationale) en is do commissie van corded dat do betreffende
bercepschnfton Hot cpenbaar hoeven to worden gemaakt.
Voor zover het do docurnenten betreft specfiei< voor de orovncie Limburq is in hat verweerschrft gesteid
dat deze documenten nogmaals kritisch zn bezien en dat deze herbeoordeling ertoo leidt dat
Gedoputeerde Staten aisnog dolen van doze documonten tar beschikking zullen stolen aan
bezwaarmaker. Dc commissie geeft Gedeputeerde Staten in overweging cok do verstrekking van doze
docurnenten te bezien in het kader van hot gestelde in dit advice.
Advice
Dc commisslo adviseert hot bestroden besluit to heroverwegen met inachtneming van het gestelde in dit
advice.
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