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Geacht college,
1.
Inleiding
Hierbij brengen wij u advies uit naar aanleiding van het door Stibbe advocaten (hierna: gemachtigde),
namens de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters te Hoenderloo (hierna: VGG). ingediende
bezwaarschrift tegen ow besluit van 4 juni 2012 (verzonden 22 juni 2012), strekkende tot het met
toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) gedeeltelijk afwijzen van het verzoek om
informatie.
2.
Verloop van de procedure
Bij brief van 11 april 2012 heeft gemachtigde namens de VGG ow college gevraagd haar te informeren
over, en inzage te geven in alle stukken met betrekking tot:
1
alle documentatie over de relatie tussen de provincie Fryslân en de TBO’s in het onderhavige
dossier en de beroepsprocedure bij het Hof van Justitie, waaronder nadrukkelijk begrepen alle
correspondentie met de TBOs en verslagen van gesprekken met vertegenwoordigers van de
TBO’s daaromtrent;
2.
de overwegingen van ow college om samen met de andere provincies en de TBO’s beroep in te
stellen tegen de beschikking van de Europese Commissie van 13 juli 2011 bij het Hot van Justitie
en alle documentatie daaromtrent en besluiten die in dat kader zijn genomen;
3.
de hoogte van de declaraties van het advocatenkantoor dat onderhavig dossier voor de provincies
en de TBO’s behandelt, de werkzaamheden die daarvoor door dit kantoor zijn verricht en door
welke partij of partijen deze declaraties zijn voldaan en alle documentatie daaromtrent;
4.
het beroepschrift en/of de beroepschriften die door de provincie Fryslán zijn ingediend bij het Hof
van Justitie omtrent de beschikking van de Europese Commissie d.d, 13 juli 2011 en het
bijbehorende procesbesluit van ow college;
5.
of ow college naar aanleiding van het verzoek een andere advocaat!adviseur heeft ingeschakeld of
zal inschakelen en zult vragen een nieuw advies en/of nieuwe analyse te geven over de positie van
de provincie Fryslãn in dit dossier en
6.
alle overige docomenten die betrekking hebben op de beroepsprocedure bij het Hof van Justitie.
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Bij besluit van 4 juni 2012 heeft uw college op bet verzoek beslist en bij die beslissing de navolgende
documenten betrokken:
*
brief van gedeputeerde staten aan provinciale staten d.d. 17 januari 2012;
minuut bij de brief van gedeputeerde Staten aan provinciale staten d.d. 17 januari 2012;
•
notitie overleg BALG d.d, 13 oktober 2011;
•
besprekingsverslag vergadering BALO d.d, 13 oktober 2011;
•
notitie overleg BALG d.d. 9 november 2011
a
agenda vergadering BALG d.d, 9 november 2011:
•
hesprekingsverslag vergadering BALG d.d. 9 november 2011:
•
agenda Vakberaad Grond P0 d.d. 15 september 2011;
•
(concept)verslag Vakberaad Grond d.d. 15 september 2011:
a
agenda Vakberaad Grond IPO d.d, 27 oktober 2011:
•
a
agenda Vakberaad Grond P0 d.d, 5 april 2012;
a
memo AKD aan IPO dd. 26 september 2011;
a
memo AKD aan IPO d.d. 6 oktober 2011:
a
memo AKD aan IPO en de 12 provincies dd. 16 maart 2012;
a
concept procesbesluit;
e-mailberichtAKD aan P0 d.d, l0oktober 2011;
•
emailbericht AKD aan P0 d.d. 11 oktober 2011:
•
a
e-mailbericht P0 aan AKD d.d. 10 oktober 2011:
a
e-mailbericht IPO aan AKD d.d. 4 oktober 2011;
verzoekschrift TBOs tot nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie met kenmerk
•
C (2011) 4945 def,;
a
verzoekschrift provincies tot nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie met
kenmerk C (2011> 4945 def. en
a
een aantal nader te specificeren e-mailberichten,
Tegen dit besluit is op 31 juli 2012 een pro-forma bezwaarschrift ingediend. Bij brief van 28 september
2012 zijn de gronden van het bezwaar aangevuld.
Op 27 november 2012 heeft de algemene kamer van de Commissie voor bezwaar- en beroepschriften en
klachten van de provincie Fryslàn (hierna: de commissie) een hoorzitting gehouden, waar uw college,
vertegenwoordigd door M. A. Roersma, is verschenen. De gemachtigde heeft te kennen gegeven dat de
VGG af ziet van het recht om te worden gehoord. Het verslag van de hoorzitting is bij dit advies gevoegd.
Ten behoeve van de behandeling van het bezwaarschrift heeft uw college aan de commissie, onder het
opleggen van geheimhouding, documenten overgelegd waarvan de inhoud geheel of gedeeltelijk niet
openbaar is gemaakt. In een aantal gevallen is de commissie van mening dat onderdelen van deze
documenten ten onrechte niet openbaar zijn gemaakt, Dc commissie heeft deze onderdelen gemarkeerd
en in een bijlage bij dit advies gevoegd. Deze bijlage wordt uitsluitend aan uw college overgelegd. Het is
vervolgens aan uw college om te besluiten of u het advies tot openbaarmaking overneemt.
Wettelijk- en toetsngskader
3.
Ingevolge artikel 1, aanhef en onder a. van de Wob wordt onder document verstaan: een bij een
bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat,
Ingevolge artikel 1 aanhef en onder c, van de Wob wordt onder intern beraad verstaan: het beraad over
een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van
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bestuursorganen in het kader van de gezamenHjke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke
aangelegenheid.
Ingevolge artikel 1, aanhef en onder f, wordt onder persoonlijke beleidsopvatting verstaan: een opvatting,
voorstel, aanbeveling of conclusie van één of meer personen over een bestuurNjke aangelegenheid en de
daartoe door hen aangevoerde argumenten.
Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Ingevolge het derde
lid van dit artikel wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de
artikelen 10 en 11.
Ingevolge artikel 10, tweede lid, blijft het verstrekken van informatie ingevolge deze wet eveneens
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. (...)

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in
artikel la, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
C,

(..,)

d. (...)
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

t (...)
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
lngevolge artikel 11, eerste lid, van de Wob wordt in geval van een verzoek om informatie uit documenten,
opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen. lngevolge het tweede lid kan over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op een
goede en democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare
vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft
ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het doel van de in artikel 11, eerste lid, van de Wob neergelegde
bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen is de bescherming van de vrije meningsvorming, het
belang om in vertrouwelijke sfeer te kunnen brainstormen zonder vrees voor gezichtsverlies en het
kunnen waarborgen dat bij de primaire vormgeving van het beleid de betrokkenen in alle vrijheid hun
gedachten en opvattingen kunnen uiten. (Kamerstukken 111986/87, 19 859, nr. 3, blz. 14 en 38).
4.
Zakelijke weergave van de gronden van het bezwaar
In de eerste plaats voert de VGG aan dat uw college ten onrechte heeft geweigerd documenten openbaar
te maken met als motivering dat het daarover niet beschikt. De VGG betwist kort samengevat — dat
voor zover de
voornoemde documenten niet bij de provincie berusten. Voorts stelt de VGG dat
documenten bij het IPO berusten — de provincie gehouden is ook documenten die bij het IPO berusten te
verstrekken, waarbij de VGG onder het onderhavige dossier verstaat het gelijkberechtigingsdossier. Door
de VGG wordt bovendien gesteld dat de provincie het verzoek om informatie te beperkt heeft opgevat
door — volgens de VGG — niet tevens alle documentatie in het onderhavige dossier te verstrekken. Ten
aanzien van de documenten omtrent de hoogte van de declaraties van AKD stelt de VGG tevens dat deze
documenten — ook al berusten deze niet bij de provincie maar bij het P0 — bij de provincies behoren te
berusten. Ten slotte doet de VGG een beroep op artikel 10 EVRM.
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in de tweede plaats voert de VOG aan dat uw college ten onrechte heeft geweigerd om een deel van de
documenten waarover de provincie wel beschikt, (voliedig) openbaar te maken, Ten aanzien van de
(gedeeltelijk) niet openbaar gemaakte documenten betwist de VGG bet interne karakter hiervan, alsmede
dat er sprake zou zijn van persoonlijke beleidsopvattingen. Voor zover er wel sprake is van documenten
opgesteld ten behoeve van intern beraad met daarin persoonlijke beleidsopvattingen zouden deze
documenten volgens de VGG geanonimiseerd openbaar gemaakt dienen te worden. Uw college heeft de
namen van opstellers/betrokkenen bij de docurnenten onleesbaar gernaakt. Kort samengevat stelt de
VGG dat de belangenafweging die uw college in dit kader heeft gemaakt onvoldoende is gernotiveerd. en
dat bet belang van openbaarmaking van de persoonsgegevens zwaarder dient te wegen dan het belang
van eerbiediging van de persooniijke levenssfeer. Qok ten aanzien van de documenten die (gedeeltelijk)
niet openbaar zijn gemaakt met een beroep op onevenredige benadeling betwist de VGG dat er van een
dergelijke motivering sprake zou zijn De VGG voert tevens aan dat onvoldoende is gemotiveerd waarom
de weigeringsgrond van artikel 10, tweede lid, onder g. terecht is ingeroepen. Ten slotte betwist de VGG
dat bet in de documenten niet gaat om informatie die bij openbaarmaking de financiële positie van de
provincie zou kunnen schaden, Hierbij wijst de VGG er op dat de provincie dii niet aannemelijk zou
hebben gemaakt.
Ontvankelijkheid
5.
Het bezwaarschrift is tijdig, binnen de in art. 6:7 van de Awb gestelde termijn, ingediend. Bezwaarmaker is
naar de mening van de commissie aan te merken als belanghebbende Het bezwaarschrift is ontvankelijk.
6.
Overwegingen
6.1
De omvang van het verzoek
De omvang van bet verzoek wordt bepaald door de inhoud van het verzoek zeif. Gewaakt moet worden
voor een te beperkte uitleg van het verzoek Daarbij moet worden gekeken naar zowel de Ietterlijke tekst
als de strekking van het verzoek (ABRvS 24 september 2008. UN BF2158). Uw college heeft in bet
verweerschrift gewezen op het onderwerp van het verzoek: “Beroepsprocedure van uw provincie bij het
Hof van Justitie (inclusief verzoek om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur)”, de
daarin geschetste aanleiding en de nadere specificatie, waarbij veelvuldig is verwezen naar de
beroepsprocedure. De commissie is van oordeel dat uw college, gelet op de inhoud en de strekking van
bet verzoek, dit redelijkerwijs heeft kunnen opvatten op de wijze zoals daar op is beslist.
6.2
Documenten waarvan uw college heeft aangegeven dat zij hierover niet beschikt.
Afdeling
Dc
hanteert als vaste hjn dat, wanneer een bestuursorgaan steit dat na onderzoek is gebleken
dat een bepaaid document niet of niet meer onder hem berust en een dergelijke mededeiing niet
ongeloofwaardig voorkomt. het in beginsel aan degene die om informatie verzoekt is om aannemeiijk te
maken dat, in tegenstelling tot de uitkomsten van bet onderzoek door het bestuursorgaan, een bepaald
document loch onder dat bestuursorgaan berust (o.a. ABRvS 26 april 2006, nr. 200509349/1, ABRvS 30
mei 2007. AB 2007/205 en ABRvS 14 juli 2010. UN BN1091)
Voor zover openbaarmaking wordt verzocht van documenten die niet feitelijk bij het bestuursorgaan
berusten, maar bij het bestuursorgaan hadden behoren te berusten, mag van dit bestuursorgaan worden
verwacht dat bet al bet redelijkerwijs mogehjke doet om deze documenten aisnog te achterhaien, hetgeen
kan blijken uit navraag dat bet bestuursorgaan heeft gedaan bij betrokkenen waar de documenten zouden
berusten en uit een voidoende inspanning om binnen bet eigen orgaan de documenten alsnog te
achterhaien in bet archief (ABRvS 30 september 2009, UN BJ8916). Daarbij kijkt de Afdeling naar de
regelgeving over de archivering van documenten, zoals de Archiefwet. Zo heeft de Afdehng in een
uitspraak van 20 oktober 2010 (AB2O11/21) beslist dat bet college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Den Haag een niet meer bij de gemeente vindbare versie van het voorontwerp van een
bestemmingsplan, dat door de gemeente naar derden was verzonden, bij die derden mccl proberen te
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achterhalen. omdat voor ieder van de versies op grond van de Archietwet een bewaartermijn van twintig
jaar geldt.
Bezwaarrnaker heeft gevraagd inzage te geven in alle stukken met betrekking tot de relatie tussen de
provincie Fryslán en de TBO’s in het onderhavige dossier en de beroepsprocedure bij het Hot van Justitie,
waaronder nadrukkelijk begrepen alle correspondentie met de TBO’s en verslagen van gesprekken met
vertegenwoordigers van de TBO’s daaromtrent. In de beoordeling van het verzoek om informatie heeft uw
college gesteld dat zij de door bezwaarmaker in het bezwaarschrift op pagina 12, onder 1 en 2,
genoemde documenten, waaronder het verzoekschrift dat is ingediend namens de TBO’s, in de
beoordeling heeft betrokken, De commissie is van oordeel dat uw college niet ongeloofwaardig heeft
gesteld dat zij niet over andere documenten beschikt, betreffende de communicatie tussen de provincie
Fryslãn en de TBO’s omtrent de beroepsprocedure. Met de enkele verwijzing naar de aanwezigheid van
vertegenwoordigers van TBO’s bij vergaderingen van het interprovinciaal Vakberaad Grond en naar door
gedeputeerde staten van ZuidHolland en Overijssel, al dan niet gedeeltelijk, openbaar gemaakte
documenten, heeft bezwaarmaker naar de mening van de commissie onvoldoende aannemelijk gemaakt
dat, in tegenstelling tot de uitkomsten van het onderzoek door uw college, andere documenten terzake
onder uw college berusten.
Bezwaarmaker heeft tevens gevraagd om inzage te geven in alle stukken met betrekking tot de hoogte
van de declaraties van het advocatenkantoor dat onderhavig dossier voor de provincies en de T80s
behandelt, de werkzaamheden die daarvoor door dit kantoor zijn verricht en door welke partij of partijen
deze declaraties zijn voldaan en alle documentatie daaromtrent. Uit de stukken en het verhandelde ter
zitting leidt de commissie af dat de opdracht van dienstverlening aan AKD advocaten, in verband met het
mede door de provincie Fryslãn ingestelde beroep, door de Vereniging het lnterprovinciaal Overleg
(hierna: P0) is verleend. De declaraties worden in dat verband bij het IPO ingediend en door het P0
voldaan, De commissie acht de stelling dat deze declaraties derhalve feitelijk niet bij uw college berusten
niet ongeloofwaardig.
Voor zover het betreft de feitelijke declaraties volgt de commissie uw college in haar standpunt dat deze
documenten niet behoren te berusten bij de provincie. De provincie Fryslân is lid van het IPO, Blijkens de
statuten’ heeft de vereniging ten doel het behartigen van de belangen van provincies, het bieden van eon
platform voor uitwisseling van kennis en ervaring en het stimuleren en entameren van
vernieuwingsprocessen binnen de provincies.
De vereniging tracht dit doe! onder meer te bereiken door:
• het verbreden en intensiveren van de samenwerking en het overleg tussen do deelnemende
provinciale besturen;
• het uitwisselen van kennis en ervaring en het bundelen van deskundigheid;
• het bevorderen van coOrdinatie van beleid, aismede van gemeenschappelijke standpuntbepaling
en besluitvorming over zaken welke direct of indirect van gemeenschappelijk provinciaal belang
zijn;
• het bevorderen van gemeenschappelijk optreden in de relatie met de rijksoverheid. de Europese
Unie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en
(vertegenwoordigers van) andere overheden;

•

(...).

Naar de mening van do commissie heeft uw college weliswaar mede zeggenschap over de activiteiten die
door of namens het bestuur van hot IPO in dit verband zijn ontplooid - immers deze activiteiten worden

bron: websbe P0, statuten d.d, 14 november2012
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mede namens uw college uitgevoerd en mede door uw college betaald
maar leidt dit er niet
noodzakelijkerwijs toe dat er in dit verband een directe functionele relatie bestaat tussen uw college en
het bestuur van het IPO dan wel dat het IPO onder verantwoordelijkheid van de provincie Fryslân handelt.
Van een contractuele relatie tussen de provincie Fryslãn en AKD advocaten is de commissie niet
gebleken. Van de omstandigheid dat deze documenten opzettelijk bij het IPO zijn belegd, teneinde de
werking van de Wob te frustreren is de commissie eveneens niet gebleken. De vraag of de door
bezwaarmaker opgevraagde informatie in de vorm van declaraties moet zijn neergelegd in bij uw college
berustende documenten in de zin van artikel 1, aanhef en onder a, van de Wob, is naar de mening van de
commissie dan ook op goede gronden ontkennend beantwoord,
—

Wel is de commissie van mening dat uw college bet verzoek, waarvan de beantwoording zich richt op de
declaraties van AKD, te beperkt heeft opgevat, nu immers dit verzoek mede ziet op alle documentatie
daaromtrent, Daartoe rekent de commissie in elk geval het procesbesluit, een (concept)offerte van AKD
advocaten en een (concept)opdracht aan AKD advocaten, Uw college heeft in de beoordeling van het
verzoek een model procesbesluit betrokken en dit document openbaar gemaakt. De commissie acht het,
gelet op de besluitvormingspraktijk, aannemelijk dat onder uw college een document berust in de vorm
van een besluit van uw college dus niet slechts een model al dan niet met toelichting. In lijn daarmee
acht de commissie bet, gelet op de onderbouwing van een dergelijk collegebesluit, aannemelijk dat onder
uw college één of meerdere documenten berusten, waarmee inzicht wordt gegeven in de omvang van de
opdracht aan AKD advocaten en in een raming van de daarmee samenhangende kosten. De commissie
verwijst in dit verband naar hetgeen staat in het Concept verslag Vakberaad Grond van 15 september
201 1 onder punt 4: Brief Stibbe en dan onder: Afspraken, eerste regel.
-,

Daarnaast acht de commissie bet aannemelijk dat uw college beschikt over documenten, al dan niet in de
vorm van een (tussentijds) kostenoverzicht, waaruit de met de betaling van voormelde opdracht gemoeide
bedragen genoegzaam blijken. Dat dit wellicht niet de feitelijke declaraties van AKD advocaten zijn, doet
niet at aan bet feit dat bezwaarmaker naar de mening van commissie er in dit verband terecht op heeft
gewezen dat deze kosten binnen de provincie moeten worden verantwoord en gecontroleerd.
Art. 1OEVRM
Ingevolge artikel 10, eerste lid, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (hierna: bet EVRM), voor zover thans van belang, heeft een ieder recht op vrijheid
van meningsuiting. Dit recht omvat de vri]heid een mening te koesteren en de vrijheid om nlichtingen of
denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht
grenzen.
Ingevolge bet tweede lid kan dit recht, daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en
verantwoordelijkheden met zich brengt, worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden,
beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving
noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, bet
voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede
zeden, de bescherming van de goede naam of de recbten van anderen, om de verspreiding van
vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om bet gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke
macht te waarborgen.
Met de bepalingen in de Wob is inmenging in bet in artikel 10, eerste lid, van het EVRM gewaarborgde
recht om inlichtingen te ontvangen in dit geval bij wet voorzien. Voorts is voldaan aan het vereiste dat de
inbreuk op dat recht noodzakelijk is in het belang van bet beschermen van de rechten van anderen. Nu
artikel 10 van bet EVRM niet vereist dat alle informatie verstrekt wordt of openbaar wordt gemaakt en dat
artikel staten die partij zijn bij bet verdrag de mogelijkheid biedt bij wet beperkingen te verbinden aan bet
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verstrekken dan wel openbaar maken van gegevens en documenten, bestaat geen grond voor het
oordeel dat uw coflege in strijd met art. 10 EVRM bepaalde informatie niet of niet volledig openbaar heeft
gemaakt.
c
Met uw coflege is de commissie van mening dat het niet of niet geheel verstrekken van documenten die
niet bij de provincie berusten of behoren te berusten, maar bij het P0, geen schending oplevert van
artikel 10 EVRM.
63
Documenten waarover uw college beschikt en waarvan openbaarmaking geheel of
gedeeltelijk is geweigerd.
Hieronder gaat de commissie in op elk van de documenten die uw college in de beslissing op het verzoek
om openhaarrnaking heeft betrokken. Daaraan voorafgaand zal de commissie in gaan op enkele aspecten
die meerdere documenten betreffen.
&3.i
Status documenten Brede Adviesgroep Landelijk Gebied (BALG) en Vakberaad Grond
Onder intern beraad wordt ingevolge de Wob verstaan het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid
binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid. Doel hiervan is het scheppen
van een mogelijkheid waarin betrokkenen in alle vrijheid hun gedachten en meningen kunnen uiten.
Openbaarheid zou hen van deze vrijheid kunnen weerhouden, Voorbeelden van stukken voor intern
beraad zijn nota’s van ambtenaren aan hun politieke of ambtelijke chefs, concepten van stukken,
agenda’s, notulen. samenvattingen en conclusies van interne besprekingen en rapporten van ambtelijke
adviescommissies (Kamerstukken II, 1986/87, 19859. nr. 3, p. 13 en 14).
In de MvT bij de Wob staat hierover:
“Het interne karakter van een stuk wordt bepaald door het oogmerk waarmee het stuk is opgesteld. Van
intern beraad kan dan ook sprake zijn wanneer externe personen of organen bi] het verzame!en van
gegevens, het ontwikkelen van beleidsalternatieven en/of de afronding van het beraad binnen het
overheidsorgaan worden betrokken. Een dergelijke betrokkenheid doet het interne karakter van het
beraad even we! vervallen wanneer daaraan het karakter van advisering of gestructureerd overleg in
plaats van beraad moet worden toegekend. Qok de grootte van de kring die bij het beraad is betrokken
kan ertoe leiden dat er geen sprake is van intern beraad. Een haarscherpe, aan objektieve maatstaven af
te meten afbakening voor alle gevallen is naar onze mening niet mogeh’jk, De term <beraad” impliceert
niet dat over deze documenten steeds overleg in collegiaal verband moet worden gepleegd. Ook
documenten waarvan de inhoud bestemd is voor één functionaris vallen eronder. Zij die ze hebben
opgesteld of de inhoud ervan voor hun verantwoording hebben genomen, moeten de bedoeIing hebben
gehad dat ze zouden dienen voor zichzelf of voor het gebruik door anderen binnen de overheid.’
Uw college heeft aangegeven dat de BALG is samengesteld uit (in beginsel) één vaste ambtelijke
vertegenwoordiger per provincie (in voorkomend geval incidenteel uit te breiden met een of meerdere
vakambtenaren). een voorzitter en een beperkt aantal vertegenwoordigers van het IPO. Bij het Vakberaad
Grond gaat het in omvang om een mm of meer gelijke samenstelling. zij het dat daar in bepaalde gevallen
ook een vertegenwoordiger van de Landschappen of Staatsbosbeheer bij aanwezig is. Met betrekking tot
de inhoud van hetgeen binnen de BALG en het Vakberaad Grond aan de orde wordt gesteld heeft uw
college aangegeven dat beide overlegvormen zijn ingesteld om het door de provincies te voeren beleid
aangaande (de inrichting) van het landelijk gebied te kunnen voorbereiden en dienaangaande afstemming
te laten plaatsvinden. Dat er in bepaalde gevallen vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en de
Landschappen aanwezig zijn bij het Vakberaad Grond doet daar niet aan af. Deze aanwezigheid strekt er
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in voorkomend geval slechts toe dat aan de provincies informatie word verstrekt en verschaft het overleg
niet hot karakter van een gestructureerd overleg met deze externe partijen.

Nadat do commissie kennis heeft genomen van do documenten ten behoeve van de BALG en het
Vakberaad Grond, volgt do commissie uw college in doze redenering. Gelet op do samenstelling en de
aard van hetgeen in doze overleggen aan do orde is gesteld, is do commissie van mening dat
documenten van do BALG en hot Vakberaad Grond zijn opgosteld ton behoove van intern beraad,
Het niet openbaarmaken van riamen en contactgegevens
632
Voor hot merendeel van do documenten die uw college in de beslissing op hot verzoek om
openbaarmaking heeft betrokken geldt dat uw college heeft geweigerd do namen en contactgegevens van
ambtenaren openbaar to maken, Overigens heeft do commissie vastgesteld dat uw college doze
weigeringsgrond niet consequent heeft toegepast. In bepaaldo documenten zijn de namen respectiovelijk
contactgegevons openbaar gemaakt. Met betrekking tot hot niot openbaarmaken van namon en
contactgegevens overwoegt do commissie als volgt.

Uitgangspunt is dat documenten inzako hot boroepshalvo functioneren van ambtenaren ca. in beginsol
openbaar gemaakt moeten worden, In eon uitspraak van 18 juli 2007 (Raad van State, 200608032/1
UN: BA9807) overweegt do afdeling:
“Zoals de Afdoling eerder heeft overwogen in de uItspraak van 14 juli 2004 in zaak no. 200400090/1 (AB
2004, 349) kan, waar hot gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts in beperkte mate
eon beroep worden gedaan op hot bolang van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer, Terecht
hoe ft do rechtbank ovorwogen dat hot ten aanzien van zodanig functioneren in beginsel goon beroep kan
worden gedaan op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van do Wob, maar dat dit anders ligt indien
hot betreft hot openbaarmaken van namen van do ambtenaren. Namen zijn immers persoonsgegevens
en hot belang van eerbiediging van do persoonlijke levenssfeer kan zich tegen hot openbaarmaken
daarvan verzetton, Voorts is van belang dat hot hior niet gaat om hot opgeven van eon naam aan eon
individuelo burger die met eon ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in do
zin van do Wob”
In aanvulling hierop merkt do Afdeling in haar uitspraak van 4 juni 2008 (AB 2008/231) op:
“Wat do bereikbaarheid van hot bestuursorgaan als zodanig betreft komt aan eon doorkiesnummer of e
mailadres van eon individuele ambtonaar eon ondergeschikte betekonis toe. Hot belang van
openbaarheid van doze gegovens weegt in dit geval niet op tegon hot bolang van do oorbiediging van do
persoonlijke levenssfeer van do betrokken ambtenaren. Do rochtbank hoeft derhalve ten onrechte
g000rdeold dat do minister in strijd met artikel 7:12, eerste lid, van do Awb onvoldoendo hoeft
gomotiveerd waarom hij do namen en contactgegevens uit voormelde documenten niot openbaar heeft
gemaakt”.
Ondor vorwijzing naar do hierboven gonoomde jurisprudontie is do commissie van oordeel dat uw college,
na afweging van do betrokken belangen, zich in redolijkhoid op hot standpunt heeft kunnen stellen dat hot
belang van do eorbiediging van do persoonlijke levenssfoor van ambtonaren/betrokkenen in dit geval
zwaarder weogt dan hot openbaarheidsbolang.
Bezwaarmaker heeft er op gewezen (regelnr. 54) dat uit hot bostreden besluit niet blijkt welke
weigeringsgrond uit do Wob uw college hieraan ten grondslag heeft gelegd en voorts dat hot bestreden
besluit op dit punt niet of nauwelijks is gemotiveerd. Do commissie volgt bezwaarmaker hierin niet. In hot
bestreden besluit is bijvoorbeeld met betrekking tot do brief van 17 januari 2012 van uw college aan
provinciale staten, onder verwijzing naar artikel 10, tweode lid, aanhef en onder e van do Wob, uitvoerig
gemotiveerd waarom namen van ambtenaren/betrokkenon niet openbaar zijn gemaakt.
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Ook met betrekking tot andere (minuut bij de brief van 17 januari 2012, notitie BALG 13 oktober 2012,
agenda Vakberaad Grond 15 september 2011, Verslag Vakberaad Grond 15 september 2011) maar niet
alle documenten heeft uw college dit, al dan niet met een verwijzing, gemotiveerd. In beginsel dient per
document of onderdeel daarvan de te worden afgewogen of er op basis van een uitzonderings- of
beperkingsgrond dan wel een combinatie daarvan, reden is om niet tot openbaarmaking over te gaan. Op
deze werkwijze wordt door de Afdeling in een uitspraak van 28 april 2010 (ABRvS 28 april 2010, AB
2010/175) de mogelijkheid tot afwijking geopend indien de afweging of een document of een passage
daarin openbaar moet worden gemaakt. zou neerkomen op een herhaling die geen redelijk doel dient.
Eerder overwoog de Afdeling deze uitzondering in de uitspraak van 23 september 2009, AB 2009, 361. In
dit geval is de commissie van mening dat er sprake is van een herhaling die geen redelijk doel dient en
het standpunt van uw college ten aanzien van het openbaar maken van namen en contactgegevens van
ambtenaren/betrokken voor bezwaarmaker duidelijk had moeten zijn.
-

-

In het verlengde hiervan heeft bezwaarmaker er op gewezen dat uw college, voor zover documenten
kunnen worden aangemerkt ten behoeve van intern beraad met daarin persoonlijke beleidsopvattingen,
nog had moeten beoordelen of de betreffende beleidsopvattingen. met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering, hadden kunnen worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm.
Uw college heeft deze beoordeling niet of in ieder geval niet voor alle documenten gemaakt. Uw college
heeft, onder verwijzing naar de motivering ten aanzien van de Agenda BALG van 9 november 2011,
opgemerkt dat deze beoordeling wel voor alle documenten is gemaakt en voorts, onder verwijzing naar de
hierboven genoemde jurisprudentie van de Afdeling, aangegeven dat, ter voorkoming van onnodige
herhaling, een motivering achterwege kon blijven. Anders dan waar het betreft de motivering van de
weigering om namen en contactgegevens van ambtenaren/betrokkenen openbaar te maken, volgt de
commissie bezwaarmaker in de stelling dat het besluit op dit onderdeel onvoldoende is gemotiveerd.
Waar uit het bestreden besluit een meer algemeen standpunt van uw college kan worden afgeleid omtrent
het openbaar maken van namen en contactgegevens van ambtenaren/betrokkenen, vergt de mogelijke
verscheidenheid aan persoonlijke beleidsopvattingen. gelet op aard en inhoud en gegeven de context van
het betreffende document, een afzonderlijke afweging. Het motiveringsgebrek kan bij de beslissing op
bezwaar worden hersteld.

De documenten die uw college in de beoordeling heeft betrokken:
Brief van gedeputeerde staten aan pro vthciale staten van Fryslân d.d. l7januari 2012
Met uitzondering van de naam van de betrokken ambtenaar heeft uw college besloten deze brief alsnog
openbaar te maken. De commissie Iaat dit document hier verder dan ook onbesproken.
Minuut bij de brief van gedeputeerde staten aan provinciale staten van Fiyslãn d.d. 17 januari
2012
Uw college heeft besloten dit document gedeeltelijk openbaar te maken, nu het document is opgesteld ten
behoeve van intern beraad met daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document is de commissie van oordeel dat daarin
een passage staat die vooral feitelijk van aard is en geen persoonlijke beleidsopvattingen in termen van
een opvatting, voorstel. aanbeveling of conclusie bevat. De commissie verwijst hiervoor naar de bijlage en
adviseert deze passage openbaar te maken. Voor het overige is de commissie, onder verwijzing naar de
motivering in het bestreden besluit, met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op goede
gronden is geweigerd.
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Not/tie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied dcl, 13 oktober 2011
Uw college heeft besloten dit document gedeeltelijk openbaar te maken, met als motivering dat het
document is opgesteld ten behoeve van intern beraad, met daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen en voorts bet verstrekken van informatie niet opweegt tegen het belang van het
voorkomen van onevenredige benadeling van de provincie Fryslãn, de andere provincies en de TBO’s.

Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document is de commissie, onder verwijzing naar
de motivering in hot bestreden besluit. met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op
goede gronden is geweigerd.
Besprekingsverslag vergadering BALG d. d. 13 oktober 2011
Dit document is gedeeltelijk openbaar gemaakt, met als motivering dat bet document is opgesteld ten
behoeve van intern beraad, met daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen en voorts het
verstrekken van informatie niet opweegt tegen het belang van bet voorkomen van onevenredige
benadeling van de provincie Fryslãn en de andere provincies.

Na kennis to hebben genomen van het document is de commissie van oordeel dat daarin passages staan
die geen persoonlijke beleidsopvattingen in termen van een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie
bevatten respectievelijk waarvan openbaarmaking leidt tot onevenredige benadeling van de provincie
Fryslân en de andere provincies. Dc commissie verwijst hiervoor naar de bijlage en adviseert deze
passages openbaar te maken. Voor bet overige is de commissie, onder verwijzing naar de motivering in
bet bestreden besluit. met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op goede gronden is
geweigerd.
Not/tie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 9 november 2011
Uw college heeft besloten dit document gedeeltelijk openbaar te maken, met als motivering dat het
document is opgesteld ten behoeve van intern beraad, met daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen en voorts het verstrekken van informatie niet opweegt tegen het belang van bet
voorkomen van onevenredige benadeling van de provincie Fryslân en de andere provincies.

Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document is de commissie, onder verwijzing naar
de motivering in het bestreden besluit, met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op
goede gronden is geweigerd.
+
Agenda vergadering BALG dcl. 9 november 2011
Uw college heeft besloten dit document gedeeltelijk openbaar te maken, met als motivering dat het
document is opgesteld ten behoeve van intern beraad, met daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.
Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document is de commissie, onder verwijzing naar
de motivering in het bestreden besluit, met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op
goede gronden is geweigerd.
Besprekingsverslag vergadering BALG d. d. 9 november2011
Uw college heeft besloten dit document gedeeltelijk openbaar te maken, met als motivering dat het
document is opgesteld ten behoeve van intern beraad, met daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen en voorts het verstrekken van informatie niet opweegt tegen het belang van het
voorkomen van onevenredige benadeling van de provincie Fryslãn en de andere provincies.

Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document is do commissie van oordeel dat daarin
passages staan die geen persoonlijke beleidsopvattingen in termen van een opvatting. voorstel.
10
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aanbeveling of conclusie bevatten respectievelijk waarvan openbaarmaking Ieidt tot onevenredige
benadeling van de provincie Fryslân en de andere provincies. De commissie verwijst hiervoor naar de
bijlage en adviseert deze passages openbaar te maken, Voor het overige is de commissie, onder
verwijzing naar de motivering in het bestreden besluit, met uw coHege van oordeel dat volledige
openbaarmaking op goede gronden is geweigerd.
Agenda Vakberaad Grond IPO d. d. 15 september 2011
Uw college heeft besloten dit document gedeeltelijk openbaar te maken, met als motivering dat het
document is opgesteld ten behoeve van intern beraad, met daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen en voorts bet verstrekken van informatie niet opweegt tegen de financiële belangen
van de provincie(s) en bet belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van de provincie
Fryslán en de andere provincies.
Na kennis te hebben genomen van de inhoud van bet document is de commissie, onder verwijzing naar
de motivering in het bestreden besluit, met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op
goede gronden is geweigerd.
+
(Concept) Vers/ag Vakberaad Grond dxi. 15 september2011
Uw college heeft besloten dit document gedeeltelijk openbaar te maken, met als motivering dat het
document is opgesteld ten behoeve van intern beraad, met daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen en voorts het verstrekken van informatie niet opweegt tegen de financiële belangen
van de provincie(s) en het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van de provincie
Fryslán en de andere provincies.
Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document is de commissie van oordeel dat daarin
een passage staat die geen persoonlijke beleidsopvattingen in termen van een opvatting. voorstel,
aanbeveling of conclusie bevat. De commissie verwijst hiervoor naar de bijlage en adviseert deze
passage openbaar te maken. Voor het overige is de commissie, onder verwijzing naar de motivering in
het bestreden besluit, met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op goede gronden is
geweigerd.
Agenda Vakberaad Grond IPO dcl. 27 oktober 2011
Uw college heeft besloten dit document gedeeltelijk openbaar te maken, met als motivering dat bet
document is opgesteld ten behoeve van intern beraad, met daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen en voorts het verstrekken van informatie niet opweegt tegen de financiële belangen
van de provincie(s) en het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van de provincie
Fryslãn en de andere provincies.
Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document is de commissie, onder verwijzing naar
de motivering in het bestreden besluit, met uw college van oordeel dat openbaarmaking op goede
gronden is geweigerd.
+
Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 5 april2012
Uw college heeft besloten dit document gedeeltelijk openbaar te maken, met als motivering dat het
document is opgesteld ten behoeve van intern beraad, met daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen en voorts het verstrekken van informatie niet opweegt tegen de financiële belangen
van de provincie(s) en het belang van bet voorkomen van onevenredige benadeling van de provincie
Fryslãn en de andere provincies.
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Na kennis te hebben genomen van de inhoud van bet document is de corn missie, onder verwijzing naar
de motivering in het bestreden besluit, met uw college van oordeel dat openbaarmaking op goede
gronden is geweigerd.
Memo AKD ann IPO rid, 26 september2011
Uw college heeft besloten dit document gedeeltelijk openbaar te maken, met als motivering dat bet
document is opgesteld ten behoeve van intern beraad in de verhouding advocaat client, met daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen en voorts bet verstrekken van informatie niet opweegt tegen
de financiële belangen van de provincie(s) en het belang van het voorkomen van onevenredige
benadeling van de provincie Fryslbn, de andere provincies en de TBO’s.
Na kennis te hebben genornen van de inhoud van bet document is do commissie, onder verwijzing naar
de rnotivering van bet bestreden besluit, met uw college van oordeel dat volledige openbaarrnaking op
goede gronden is geweigerd.
Memo AKD nan IPO d.d. 6 oktober 2011
Uw college heeft besloten dit document gedeeltelijk openbaar te rnaken, met als motivering dat bet
document is opgesteld ten behoeve van intern beraad in de verhouding advocaat client, met daarin
opgenornen persoonlijke beleidsopvattingen en voorts het verstrekken van inforrnatie niet opweegt tegen
de financiële belangen van de provincie(s) en bet belang van bet voorkomen van onevenredige
benadeling van de provincie Fryslân, de andere provincies en de TBO’s,
Na kennis te hebben genomen van de inhoud van bet document is de commissie, onder verwijzing naar
de rnotivering van bet bestreden besluit, met uw college van oordeel dat volledige openbaarrnaking op
goede gronden is geweigerd.
+
Memo AKO ann IPO en de 12 ProvThcies d.d. 16 maart 2012
Uw college beeft besloten dit document gedeeltelijk openbaar te maken, met als motivering dat bet
document is opgesteld ten beboeve van intern beraad in de verbouding advocaat client, met daarin
opgenornen persoonlijke beleidsopvattingen en voorts bet verstrekken van informatie niet opweegt tegen
de financiële belangen van de provincie(s) en bet belang van bet voorkornen van onevenredige
benadeling van de provincie Fryslân, de andere provincies en de TBO’s.
-

Na kennis te hebben genomen van de inhoud van bet document is de commissie, onder verwijzing naar
de motivering van bet bestreden besluit,met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op
goede gronden is geweigerd.
+
Concept Procesbesluit
Uw college heeft besloten dit document openbaar te maken. De commissie merkt hierover op dat dit
document slechts een model-procesbesluit betreft. Onder 6.2 heeft de commissie hierover een opmerking
gemaakt.
+
E-mailbericht AKD aan IPO d.d. 10 oktober 2011
Uw college heeft besloten dit document gedeeltelijk openbaar te maken, met als motivering dat bet
document is opgesteld ten behoeve van intern beraad in de verhouding advocaat client, met daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen en voorts bet verstrekken van informatie niet opweegt tegen
bet belang van bet voorkomen van onevenredige benadeling van de provincie Fryslân en de andere
provincies.
-
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Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document is de commissie, onder verwijzing naar
de motivering van het bestreden besluit, met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op
goede gronden is geweigerd
c
EmaiIbericht AKD aan IPO d.d, 11 oktober 2011
Uw college heeft besloten dit document openbaar te maken, met uitzondering van namen van de
ambtenaren. Voor wat betreft die uitzondering verwijst de commissie naar hetgeen daarover onder 61.3
is overwogen.
EmaiIbericht IPO aan AKD d.d. 10 oktober 2011
In het bestreden besluit staat dat uw college heeft besloten dit document niet openbaar te maken, met
uitzondering van de daarin vervatte feitelijke/beschrijvende delen, met als motivering dat het e-mailbericht
correspondentie tussen advocaat en client betreft. Dergelijke correspondentie komt naar uw oordeel niet
voor openbaarmaking in aanmerking, daar het gaat om een document bestemd voor intern beraad dat
persoonlijke beleidsopvattingen bevat. Bovendien zou openbaarmaking de positie van de provincies in het
kader van de lopende procedure bij het Gerecht van Eerste Aanleg tegen de betreffende beschikking
raken en het verstrekken van informatie niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van
onevenredige benadeling van de provincie Fryslãn en de andere provincies. Uit de stukken blijkt echter
dat uw college het e-mailbericht van maandag 10 oktober 2011, tijdstip 1318 uur, met uitzondering van
de naam van betrokken ambtenaar, wel openbaar heeft gemaakt. Voor wat betreft het niet openbaar
maken van de naam van de ambtenaar verwijst de commissie naar hetgeen daarover onder 6.1.3 is
overwogen.
E-rnailbericht IPO aan AKD d.d. 4 oktober 2011
Uw college heefi besloten dit document gedeeltelijk openbaar te maken, met als motivering dat het
document is opgesteld ten behoeve van intern beraad in de verhouding advocaat client, met daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen en voorts het verstrekken van informatie niet opweegt tegen
bet belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van de provincie Fryslán en de andere
provincies.

Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document is de commissie, onder verwijzing naar
de motivering van het bestreden besluit, met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op
goede gronden is geweigerd.
Verzoekschrift TBO’s tot nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie met
kenmerk C (2011) 4945 def.
Uw college heeft besloten dit document niet openbaar te maken, met als motivering dat het verstrekken
van informatie niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van de
provincie Fryslân, de andere provincies en de TBO’s.

Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document is de commissie. onder verwijzing naar
de motivering van het bestreden besluit, met uw college van oordeel dat openbaarmaking op goede
gronden is geweigerd.
Verzoekschrift pro vincies tot nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie met
kenmerk C (2011) 4945 def.
Uw college heeft besloten dit document niet openbaar te maken, met als motivering dat het verstrekken
van informatie niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van de
provincie Fryslân, de andere provincies en de TBO’s.

13-

provinsje fryslân
provincie fryslân

b

Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document is de commissie, onder verwijzing naar
de motivering van het bestreden besluit, met uw college van oordeel dat openbaarmaking op goede
gronden is geweigerd.
Overige documenten
Uw college heeft besloten de hierna te noemen emailberichten gedeeltelijk openbaar te maken, met als
motivering dat deze documenten zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad, met daarin opgenomen
persoonlijke beleidsopvattingen en voorts het verstrekken van informatie niet opweegt tegen het belang
van bet voorkomen van onevenredige benadeling van de provincie FryslSn en de andere provincies.
+
2 emaiIberichten d.d, 23 september2011, 9: 39 uur en 9:52 uur
Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document is de commissie, onder verwijzing naar
de motivering in het bestreden besluit, met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op
goede gronden is geweigerd.
emaiIbericht cLd. 22 september 2011
Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document is de commissie, onder verwijzing naar
de motivering in het bestreden besluit, met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op
goede gronden is geweigerd.
+
emailbericht d. d. 20 september 2011
Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document is de commissie, onder verwijzing naar
de motivering in het bestreden besluit, met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op
goede gronden is geweigerd.
+
emaiIbericht d.d. 14 november 2011
Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document, is de commissie, onder verwijzing naar
de motivering in het bestreden besluit, met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op
goede gronden is geweigerd.
+
2 emaiIberichten d.d. 29 november2011, 13:02 uur en 12:10 uur
Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document is de commissie, onder verwijzing naar
de motivering in het bestreden besluit, met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op
goede gronden is geweigerd.
emaiIbericht d,d, 21 december2011
+
Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document is de commissie van oordeel dat daarin
een passage staat die geen persoonlijke beleidsopvattingen in termen van een opvatting, voorstel,
aanbeveling of conclusie bevat. De commissie verwijst hiervoor naar de bijlage en adviseert deze
passage openbaar te maken, Voor bet overige is de commissie, onder verwijzing naar de motivering in
bet bestreden besluit, met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op goede gronden is
geweigerd.
+
e-mailbericht d.d. 6 maart 2012
Dit document maakt onderdeel uit van de aan de commissie vertrouwelijk overgelegde stukken, maar bet
document behoort niet tot de documenten die uw college in uw beslissing op bet verzoek heeft betrokken.
De commissie laat dit document dan ook buiten beschouwing.
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e-mailbericht d. d. 2 maart 2012
Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document is de commissie, onder verwijzing naar
de motivering in het bestreden besluit, met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op
goede gronden is geweigerd.
emaiIbericht d.d. 7 oktober 2011, 10:58 our en 8:33 uur
Na kennis te hebben genomen van de inhoud van de documenten is de commissie, onder verwijzing naar
de motivering in het bestreden besluit, met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op
goede gronden is geweigerd.
emaiIbericht d.d. 30 september 2011
Dit document maakt onderdeel uit van de aan de commissie vertrouwelijk overgelegde stukken, maar het
document behoort niet tot de documenten die uw college in uw beslissing op het verzoek heeft betrokken.
Dc commissie laat dit document dan ook buiten beschouwing.
e-mailbericht d. d. 28 september2011
Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document is de commissie, onder verwijzing naar
de motivering in het bestreden besluit. met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op
goede gronden is geweigerd.
e’I7lailbericht d.d. Sjanuari 2012
Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het document is de commissie, onder verwijzing naar
de motivering in het bestreden besluit, met uw college van oordeel dat volledige openbaarmaking op
goede gronden is geweigerd.

Uw college heeft besloten de navolgende e-mailberichten openbaar te maken, met uitzondering van de
narnen en contactgegevens van ambtenaren.
e-mailbericht d.d. 20 september2011. 14:53 uur en 14.17 our
Voor wat betreft het niet openbaar maken van de namen van ambtenaren verwijst de commissie naar
hetgeen daarover onder 6,1.3 is overwogen.
e-mailbericht d.d. 23 november 2011
Voor wat betreft het niet openbaar maken van de namen van ambtenaren verwijst de commissie naar
hetgeen daarover onder 6.1.3 is overwogen.
e-mailbericht d.d. 12 oktober 2011
Voor wat betreft het niet openbaar maken van de namen van ambtenaren verwijst de commissie naar
hetgeen daarover onder 6.1.3 is overwogen.
emaiIbericht d. d. 11 oktober 2011
Dit document maakt onderdeel uit van de aan de commissie vertrouwelijk overgelegde stukken. maar het
document behoort niet tot de documenten die uw college in uw beslissing op het verzoek heeft betrokken.
De commissie laat dit document dan ook buiten beschouwing.

-
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Advies
7.
adviseert uw college:
commissie
Dc
1 het bezwaarschrift deels gegrond te verklaren;
2. alsnog een onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid van documenten met betrekking tot
documenten omtrent de declaraties ca. van AKD advocaten en daarbij nadrukkelijk het emailverkeer met
ambtenaren, met name de ambtelijk vertegenwoordiger(s) bij de E3ALG en het Vakberaad Grond, te
betrekken;
3. de informatie zoals gespecificeerd in de bijlage alsnog openbaar te maken;
4. meer nadrukkelijk te motiveren waarom uw college geen gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid op
grond van artikel 11 tweede lid, Wob en
5. aan bezwaarmaker, op de voet van onderdeel B2 van het het Besluit proceskosten bestuursrecht, een
vergoeding van kosten, als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, toe te kennen ten bedrage van € 437, (het
indienen van een bezwaarschrift (1 punt) met als wegingsfactor gemiddeld).

Dc commissie voor bezwaar en beroepschriften en klachten van de provincie Fryslan,

J
drs. B.S. Wilpstra,

mr.

secretaris
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avandeo27november2012om15:Q0uurehoudenhoorzjttinvandeaIemene
vandeommissievoorbezwaarenberoeschriftenenkIachteninhetProvjncjehuis
te Leeuwarden,
Aan de orde is hot door Stibbe namens de Vereniginq Gehjkberechtiging Grondbezitters
(hierna: VGG) ingediende bezwaarschrift tegen hot besf nit van Gedeputeerde Staten van 4
juni 2012 (verzonden 22 juni 2012). afdoling Bebouwde ruimte en Landeiik Gebied, kenmerk
1007780, nhoudende oen verzoek om nformate op basis van de Wet openbaarheid van
bestuur,

namens de commissie:
do hoer B.S. Wilpstra (voorzitter);
de heer RE. Kronemoijor;
do hoer E. do Beer:
do heer RO. Beswerda (secretans):
mevrouw J. van Nus (vorslag):
namens bezwaarrnaker:
atwezig met kennisgeving;
namens Gedeputeerdo Staten:
de hoer MA, Roersma,

Devoorzitter opont do zittin g, hoot iedereen van harte weikom, StOit do eden van do
commssie veer en iegt do gang van zaken nit. Hij geoft aan dat Stibbe heeft aangogeven at
to zien van het recht cm to worden gehoord. H(j geoft vervoigens de hoer Roersma hot
woord.

antwoordt dosgovraagd dat do advocaat van do provincie oveneens niot
bij doze hoorzitting aanwezig is. Godeputeerde Staten (hiorna: GS) hebben AKD gemachtigd
em haar zaken to behartigen bij het Gerocht to Luxemburg. Ook bij de athandoling van het
verzoek op grond van do Wet oponhaarheid van bestuur (hiorna: Web) is AKD adviseur van
de provincie.
Do hoer Do Beer vraagt waarom de provircie goon stukken hoeft die betrekking hebben op
do opdracht aan. en do financiering van AKD. Do stukken 1jken aan to tonen dat do 12
provincios opdrachtgever zijn van AKD, en niet het IPO, en dat de stukken die AKD
produceert, in overeonstemming met do 12 provincies tot stand komen en dat zij AKD ook
botalen,

Do hoer Roersma antwoordt dat doze items wel bij vergaderstukken zitton, maar do
provincies hebbon de opdracht zelf niet in hun bezit en rekenen ook niet zeif at. Dat oopt via

hot IPO.
Do hoer Do Beer wist or op dat OS van Frysan do procedure hebben aangospannen.
Waarom zit hot GSbesiuit daarover niet bij do stukken.?

Qgoer

sma moot hot antwoord op doze vraag schuldig bijven.
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Dc heer De Beer merkt op dat uit de stukken het beeld rijst dat AKD het procesdossier heeft
gemaakt voor alle provincies samen,
Dehees, bevestigt dit.
De heer De Beer valt het op dat in de bijlage stukken openbaar worden gemaakt door de
provincie die zij niet in haar bezit kan hebben, namelijk e-mails van AKD aan de provincie
Zuid-Holland. Kan de heer Roersma dit verkiaren?
Dc heer Roersrna antwoordt dat de mails wel zijn ontvangen door de provincie. De provincie
heeft de documenten aangereikt gekregen van AKD, die het dossier heeft gevormd. AKD
heeft blijkbaar eigen mails toegevoegd.
Dc heer Dc Beer wil weten waarom in e-mailberichten aan deelnemers van het Vakberaad
Grond elke keer 3 terreinbeherende organisaties worden uitgenodigd, namelijk Het Drentse
Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, Zij ontvangen dus oak telkens alle
stukken van het Vakberaad. In het verweerschrift wordt expliciet gesteld dat deze
organisaties geen vast onderdeel uitmaken van het Vakberaad, maar incidenteel worden
uitgenodigd am feitelijke informatie uit te wisselen.
Dc heer Roersma zegt dat het de bedoeling is dat deze organisaties incidenteel warden
uitgenodigd. Zij maken feitelijk geen onderdeel uit van het vakberaad, maar blijkbaar is er
regelmatig belang bij het uitnodigen van deze belanghebbenden.
De heer Kronemeijer vraagt hoe het kan dat GS geen zicht hebben op de betalingen aan
AKD door het IPO? Het P0 heeft AKD immers namens de provincies gecontracteerd.
De heer Roersma zegt dat het gaat am documenten die in bezit zijn van het IPO en niet van
de provincies. GS kunnen er wel over beschikken door ze op te vragen. De originele stukken
liggen bij het IPO, de opdrachtgever. Er is geen sprake van een aparte opdrachtverlening per
provincie.
De heer De Beer merkt op dat de basisgedachte van de Wob is dat informatie openbaar is
tenzij. AKD heeft geadviseerd aisnog een brief openbaar te maken. Dit is waarschijnlijk een
openbaar stuk dat GS aan de Staten hebben gestuurd. Is de minute die bij die brief hoort oak
openbaar gemaakt?
De heer Roersma zegt dat dit niet zo is. De minute is het ambtelijk advies.
De heer De Beer vraagt wat de status is van de minute en wie wordt bedoeld met “wij”,
aangezien de beer Roersma de opsteller van bet stuk is.
De beer Roersma antwoordt dat de brief afkomstig is van GS en gericht is aan Provinciale
Staten. Het besluit is de brief en de minute is feitelijk het informerend stuk als begeleiding bij
de brief.
De beer Kronemeier wil weten waar bet besluit dat op basis van deze minute wordt
genomen dan vastligt. Daarna wordt dat toch uitgewerkt in een voorstel.
De beer Roersrna legt uit dat bet bier waarschijnlijk een zgn. SG-brief betreft. De brief is
aangeboden aan GS, zodat zij kennis kunnen nemen van de tekst. Bij vaststelling van de
brief en met accordering door de gedeputeerde, wordt de brief verzonden aan Provinciale
Staten.
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Dc heer De Beer vraagt waarom de minute niet openbaar is, aangezien het toch een GS
besluit betreft, Het is geen stuk voor intern beraad of met persoonlijke beleidsopvattingen.
Dc heer Roersma meent dat de minute juist is bedoeld om daarin, in het yak
aantekeningen’, de persoonhijke beleidsopvattingen neer te zetten.
De heer Kronemeijer merkt op dat de VGG vindt dat ze te weinig stukken hebben gekregen,
aangezien verzocht is om aWe documentatie over de relatie van de provincie met de
terreinbeherende organisaties (hierna: TBO’s) in het onderhavige dossier en de voornoemde
beroepsprocedure, De provincie zegt dat er alleen maar stukken zijn over de
beroepsprocedure. Betekent dit dat GS, os van de beroepsprocedure met de TBO’s, geen
documenten hebben over de subsidiering van gronden ed.?
De heer Roersma antwoordt ontkennend. Natuurlijk heeft de provincie te maken met TBO’s,
maar zij spreekt met hen niet meer over de vraag hoe de provincie omgaat met de TBO’s
met betrekking tot de doorievering van natuurlanden, Die documenten zijn er niet.
De heer De Beer zegt dat GS toch een besluit hebben genomen. Het gaat om documenten
die gaan over de relatie tussen de provincie en de TBO’s in relatie tot het dossier waar de
VOG op doeft.
De heer Roersma geeft aan dat het besluit is gecommuniceerd met Stibbe/VGG en dat zij dit
besluit ook in hun bezit hebben.
De heer De Beer wijst op het besprekingsversag van de Baig d.d. 13 oktober 2011, onder
punt 3 (Herijking EHS decentralisatie), de eerste twee gedachtestreepjes. Waarom kunnen
dit soort opmerkingen niet openbaar worden gemaakt en zou hier sprake zijn van
persoonlijke beleidsopvattingen of onevenredige benadeling van GS?
De heer Roersma antwoordt dat een deel van dit versiag feitelijk wel openbaar gemaakt kan
worden. Er staan passages in besprekingsverslagen die GS liever niet naar buiten brengt,
maar de heer Roersma kan geen reden geven waarom dit allemaal zwart is gemaakt.
Desgevraagd geeft hij aan dat AKD de zwarte stift heeft gehanteerd.
De heer De Beer vraagt of de provincie overleg met AKD heeft gehad over de zwart
gemaakte passages. Heeft AKD toegelicht waarom zij veel of weinig zwart hebben gemaakt?
Is er overleg geweest met de provincies?
De heer Roersma antwoordt ontkennend. Van tevoren is dit wel aan de provincie gezonden
met de vraag of zij zich hierin kan vinden. Er is geen persoonlijk gesprek of een uitgebreide
presentatie geweest. Desgevraagd antwoordt de heer Roersma dat GS wel de gelegenheid
hadden om zeif een eigen oordeel hierover te vormen.
Dc heer Kronemeijer merkt op dat in het verweerschrift wordt ingegaan op het verwijt van de
VGG dat een aantal zaken onvoldoende is gemotiveerd. Kan de provincie dat herstellen in
de beslissing op bezwaar?
Dc heer Roersma zegt dat dit kan worden hersteld, waar de provincie het niet bestrijdt.
Dc heer Kronemeijer wil nog weten waar het advies van de commissie terecht komt,
aangezien er bij 12 provincies bezwaar is gemaakt. Wordt de afdoening van het
bezwaarschrift gecentraliseerd?
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Deheer Roersma antwoordt dat dt niet wordt gecentraliseerd. GS van Fryslân nemen zeif
een besluit op bezwaar. Bezwaren worden door de provincies afzonderlijk afgehandeld,
ondanks het verzoek van Stibbe om dit gezamenlijk to doen,
De voorzitter stelt vast dat de commissie voldoende informafie heeft om tot een advies te
komen. Hij Iicht de vervolgprocedure toe, dankt de heer Roersma voor de gegeven
toehchting en sluit de zitting.

drs, B,S, Wilpstra,

voorzi,

z
mr. R.O,Bewerda,

secretaris

