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Toezending verslag van hoorzitting; bezwarenprocedure VGG

Geachte heer Bos,

Bijgaand zend ik u het versiag en een g&uidsopname van de hoorzitting van
19 november 2012. U bent toen gehoord over het bezwaarschrift dat u namens de VerenigingGelijkberechtiging Grondbezitters hebt ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde Statenvan 20 juni 2012’. Dat gaat over een verzoek om informatie op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur.
1k deel u flu alvast mee, dat het — in verband met de feestdagen en de jaarlijkse sluiting vanhet Provinciehuis tussen Kerstmis en Nieuwjaarsdag - niet zal lukken om nog dit jaar eenbeslissing van Gedeputeerde Staten te verkrijgen. Die verwacht ik op zijn vroegst na mediojanuari 2013.

1k ga er van uit dat ik u hiermee voldoende heb geinformeerd. Als u vragen heeft, kunt ucontact met mu opnemen. 1k ben bereikbaar via telefoonnummer 038 499 93 08 (niet opwoensdag).

Dc secretaris voor de behandeling
van bezwaarschriften,

mw.

Bijiagen

‘kenmerk 2012/0153763



zaak nr. A12-085
Versiag
van de openbare zitting op 19 november 2012 waarin belanghebbenden zijn gehoord door de
Hoorcommissie Gedeputeerde Staten.

Onderwerp: Bezwaarschrift van de Vereniging Gelijkberechting Grondbezitters (VGG), gemachtigde mr.
A.W. Bos, aclvocaat, tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Ovenjssel van 20 juni 2012,
kenmerk 2012/0153763, over een verzoek om informatie (Wet openbaarheid van bestuur).

Hoorcommissie:
voorzitter de heer ME, van den Heuvel MDR
gedeputeerde mevrouw l.A. Bakker
secretaris mevrouw mr. M. Prakken

namens bezwaarmakers: de heer mr. A.W. Bos
vergezeld van de heer 0.0. Gorter, VGG

Informanten: mevrouw H .T. Scholten-Huizendveld, team Beleidsontwikkeling
en Realisatie
mevrouw mr. M.A. Koenders, juridisch adviseur

De voorzitter opent de zitting, heet de aanwezigen welkom en vraagt of het akkoord is dat van de zitting
een geluidsopname wordt gemaakt. Alle aanwezigen stemmen hiermee in. Een geluidsopname maakt
onderdeel uit van dit versiag en is bijgevoegd.
De heer Bos bespreekt de zaak aan de hand van een gespreksnotitie. Deze is als bijiage bij dit verslag
gevoegd. Hij maakt onderscheid tussen het algemene probleem van de bevoorrechte positie van de
Terreinbeherende Organisaties (TBO) ten opzichte van zijn cliënten, de Vereniging Gelijkberechtiging
Grondbezitters (VGG) en een aantal specifieke punten van bezwaar, onder meer de bewering dat
bepaalde documenten niet bestaan, of niet onder het college berusten en de rol van het IPO.
Mevrouw Scholten wijst er op dat met betrekking tot de inhoud van de problematiek de uitspraak van de
Europese rechter moet worden afgewacht. Mevrouw Koenders wijst er op dat Gedeputeerde Staten van
Overijssel het verzoek zorgvuldig hebben getoetst.
De voorzitter deelt mee dat hij kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de stukken die
gedeeltelijk openbaar zijn gemaakt. Naar zijn opvatting is er zorgvuldig te werk gegaan, en is het
weglaten van bepaalde passages door Gedeputeerde Staten gemotiveerd.
Van de zijde van de provincie benadrukken de informanten dat er met betrekking tot de TBO’s geen
sprake is van adviseren, of van gestructureerd overleg. De organisaties wonen de vergaderingen van de
provinciale adviesorganen soms bij, maar de provincies bespreken alleen de gang van zaken met deze
organisaties.
Mevrouw Bakker informeert naar de rol van het IPO. Mevrouw Koenders geeft daarop antwoord door te
wijzen op het verschil tussen de inhoud (de subsidiering van de totstandkoming van de Ecologische
Hoofdstructuur in Overijssel) en het recht op informatie (de Wet openbaarheid van bestuur). Verder
delen mevrouw Koenders en mevrouw Scholten mee dat er geen documenten bij de provincie Overijssel
aanwezig zijn die betrekking hebben op vergaderingen met de TBO’s die gaan over deze bestuurlijke
aangelegenheid
De heer Bos maakt een opmerking over het belang van de gevoerde en nog te voeren procedures bij het
Europese Gerecht. Naar zijn mening staat de onrechtmatigheid van de subsidieprocedure van de
provincies daarmee vast. De voorzitter wijst er op dat de inhoudelijke gang van zaken tussen de
provincie, de TBO’s en de VGG niet aan de orde is. De motieven van waaruit om informatie is gevraagd,
zijn niet van belang. Het gaat vandaag alleen om een verzoek om informatie. Hij deelt mee dat
Gedeputeerde Staten aandacht zullen besteden aan de argumenten van de heer Bos en sluit de zitting.

mr. M.

kenmerk 2012/0260580 provIndenjsse

secretaris,
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I VOORAF

(I) fir 4jn a! veel argumenten gewi:ssdd. 1k volsta bier met een nicer agemene opnierk.ing en
e:nkeie meet speeifieke.

ALGE.MENE OPMERKING

(1) Deze. \V4proeednre meet worden gezien in bet kader van de bet. geschii tussen dc V03 en
dt kfl m a. ficn\e! o ci 6. hevooids. bin. an de I lit) bq & ttab\ci inn en h,t khccj
van natnnr.

() I WV ci &n nnt iliinr In vordeeW ha op rlthL ‘4nn in&rc p a tu. want.
gwndmgnarcn \nat otsnanng in & \EclO N dat in strqd met de LI iegd% %oot
staaissteun. Roventhen been dir geleid ttit sehade bij de bden van tie VGC

cdi Dc VtJG beet in 2009 cen sommatiebriet’ ge.smurd naar de provmcjes: an ale
stennversnvkktnn a. tal.en Ti proa incici hehhtn ala at ci rich ntcicJegd onidal aolgen%
hen van steatasteun geen sprake roe zijn.

(5) Pc buropese U.ommissie heed ale VDG bli hescbikking van 13 jub 201! teitebjk nelijk
gegeven onada:t nj hee:ft geoordeeld dat ale versrrek.king van aankoopsubsidie.s ann ceder
meet TB(Ys we! stautssteun vormt. f-Iieimee staat vast dat ale p.rovincies in bet verleden
onreebt.mang bebben gebandeld.

(6) On.der druk VCIG nijn ale provinc:es vaunt’ hejtin dir jam g.esropt met ale. ventrekk.ing van
onrecbrniarige steen. hr beeR zieb voigens ale overbeden cok ecu heieids’wijz:iging

voortaan staat gel .tkbettebtigiiig venrt::rp. Pt. VUG is dnarover verheugd.

In alt. pi tktqk klampan alt. I TIlts ‘ith ashier a in bun baa nentthIt. ff%t)ft. Nt list) ¶5(tld
klaarblkjkelijk ook door ale provrnmes gestetind. [wee voorbeelden;

it l\ Pen tnt a’ ReNa_n‘5ama_n mu alt. I ilk iS bs_rnap insesteld tune te bcsebil.kmg
sean 13 jail 20i1 van ale: .Enropese Conimissie.

(iii Dc !B05s bebben ecu hevoorreebte positie waar her beach (ic
inflirmatiever.sehntfing, vanuit ale prcwineies en ale beinvicedine van
belt. 4sLcit c I isa N th 1 c 4 nit (I \tnkka n It tad rq n as. opt n ba5n I

i Ti V(t bn ogt sflet hi a Vs ab a co. cuidti mcr niraic ft. k i iw.en in ale pit_cit z
icika naht an alt. po inc aim ale I BC) ‘ an (It a a i ot cIt un tat cb onalets1annng san al5
Till ni(rt opne{na: st9.flc:cft5f tat oplevtet. flit aliens nba eileen ecu eigen behing van hear
It den ma n Di i cot. bat ii tt_ins_tn as.. I inc It. tis_nk, a di < ci ttt it! nit., a in

deugde[i Ike dernoeraiise:he beslttinornting

ale natevin . van weh en regelgeving; en

(2)
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Cea nhe,sswurdee!d en transparard handekn an de ne hsnd,
o
6 i9) Deze heLangen taken de kern van (IC dwnner5msehe reditsstaat en bggen oak lea prwidsbn&

aan de Wet epenhaarbdd van bestwer {‘Wub’). Openbaarbeid ninakt nurner’. cmmLe
aregekk op de :ispecten als hien oar genoexnd en hiedt daarmee cen ‘stuk aebter de dear’.

o
o (Hfl mist in dit geval bbjkt he elenientaire bebmg van tIe Web. be belrokken orerbeden

wanronder de pmvürcie cwerLjse1 hebben decennialang enreehanatig gehandeld dam tie
o bib’s op grate sehaal te bevaordelen ten epneble van anderen. On gebetade gnnens:leels

haiten de apenhaarheid. Ic, vend er onztchtbaar veer arideren jtaenlaap sirnetwed everleg
6 pLaats rascen provinctes en fl4O’ ever de ‘s erdebng % an romien (redo noddeR bet
6 cspstellen %an rgn.teewiegegathgdeakaarten’) en aankoopsuhsidruc. 4 tab werden tm ruoi

kent op grek schani grenden doergeseboven ronder dat anderen daarvan in keank werden
geswld. reiR niet air nj wmraf bun interesse roar die grnnden hadden Lawn blilken

(1 ) be VtiG heeti bier sleelgs met mache en na grotc nreleringen eon ringer aehier kunnen
krigren. Maw’ oak an proheren de pravincies nag infonnade aebter tn boaden. he VC4.i ban
.‘.kcbts gissen writ daarsan dc’ a htergrand is. In cik geval kim wel warden opgenrertvl dat do
rroiee ineseronden ran dir Web er niet rim am foatenfonregelrnatigbeden alt bet re eden
w verbergen. IntegendeeL tie Web is er grist em dergduibe taken ann bet Lieht hr hearten.

4 12 be \Ot rraagt a am bij air berheoordeling in benwasLr dii reebt%stateli jke belong ran
openbaarheid centroal te stellen,

3. SPkCIFIEk OPMERKLNGEN

3 1. Rinkn(jdleverzoek

4 13 1 Onwaaki meet warden \Os steen Ic heperite an ice ran lan it. rind: bvdder, p. 3Q6

4 14j I ekct van bet r erroek tnt duideljik rica dat her de VtnJ niet alleeri ning am aPe
doenmematie vier do relatie wan tie prarineie nwi de fROgs in Ii t tie bemepsproeedare.
I let vernoek s enmabmef:

Li) Aita doersmenTatme aver tie sdane inn sn pnn4nck met vte ‘bibs in tart trnderha”.isae sIns.
en saann,e*nde brrascp,proeeduw Ni bet I let ran Inst ilk. ii anronder nadrubtekik be’

grepen aPe enrrespmnter*tk met tie ThUs en vnrstns’.en van gas.peenken met r ‘..rtmn.r
rhgef{ ia tie I lit ‘s drnmnsnttrcsnt,

[St Hergeen in bezwasr 1’., aangevswrd. kan mede bepalend /ila hi dir nitleg van tie ueikwidpe
an bet ierzoek (AHRvS 24 september 2UfN MV SF21 r,ss 2.4 2). In he..wanr is nag
ecns gwvphcitecrd dot bet r er,eek attic nx.de berrekking heel .iUe dOCtnneln?tht over de
relatie met tie IHtYr. in her ggpk nikbereehtigingsdossier.

4 1 p >tijn am’.o had Ian Collego rn’sntvn l’t’tlelen. It dot ncr al: ‘ciph..alnai nn tie 5% (s( s te
1mm r erroek e prcei.en’n tart. 3 i ierde Lid WoN. I tie preenering is na in elk eval

;tknoe generen en maci ,n de besliscing op benvaar warden meegeneinen,

(3)
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3 2. lkeumenten %aaronir tie pnnincIe niet ton hesddkken (docnrneaten tner tie
commnnicaie tw4sen tie provineie en tie )itOss over tie beroepspracednre en
dedara(Ies van AKD)

17) let vail moeilkjk te heg ijpen dat de prnvhice niet &ner den documcnten besehike

He provincie heett op reguliere htisk conlact mu tie I 140\.

lie provinue is t’onneel smkachtacr an AKD. /ie de scan nit ecu hekidshrief
vm Drenthe:

Exffl kmêokkanen
a9’en tWOvfl*s; 4n cpdnchtq*wer voa AKO

__________

In do bonepszaken

rie p Suc1cs heialen ‘czann niijk tie rekening van AKD. fle den sen oh
dezelfde te ief

flnwdn
On *ofln wdn no 4iØ floenfl ebnndwd flr & pozatle it7ØØ pecn*tIe) On tet bnta nit le*o*en MW.

AM) ircetit nek fl 411% adioceat van tie Ptc mc.ies (nici van het lPt r

war is Wit (MI) auøn) twamMnNnleln&u1Vn*án dPn$ 9 nnwlmtn ann Thin
Ant L.JIflL ,UJ. JILWIJLLII. II • iii ii —

w

Ut h4&t flIn)pefl stdeeeØ 24 nèe 2011 de €urnpsto waflntIn t net a P ‘noes fre0 k dat qnpk a:Ut ul tender em aebxspt nsq ‘ne nn tnt

I to In elk aeval herusien tie ,acvrnde documenien bil het 110. 1 )ok thai meet ecu heluh
genomen orden over tie upenhaarmaking ‘an den documenten.

* 14 itspraak Al cOne can 25 mci 201 1 t4fl 2011/333) cm VNO fternehjkhaar met
IPOY vcrismk tehien te heztunrsnrgaan \aaIhij he doeunieiiten i0Iiote1 ic
berusten

I id WH C} ,Ok s an tie \ (X; Ic,: perk-hI non nut’ irct Oil hat I Pt) heirokkun
1 enowrmranti nnod ük at c c:oflccs 5:’ (iS von He po c inca/s. hi elk zevnl
0 aen ol’ nicer \ an den C ‘cdleees Ochoren tie tes {aaide documenten Ic tierustec.
Alle t.sdLsjec t’ebta/n eehtci geweicerd en heduii Ic iewn emer tie
epenhaarnioking Hat ion tel tie onarun aardhure Cu uubep.riipeliike mikonist
leiden dat 4cm (overheidsidoeumenttm acmE oppevraagd iouden kunnen woiden.

• Wateom. sprake man eca (ale tink necot Keeper Inj ABR S I

(4)
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jab :2005 (f2:ct: 21105/i 38)). c...p grond ‘cvk}.rvA.}}. OS 4t5zC (iCCLLtflefltdfl tUOd
opvragen bjj Ii et P(r:

: d) tkIfl1flCKLbtIt DU}JLllk da4 ,jiak&. t n tei hwuiondt.
4 tussen de veac•hIflende provncic‘ øn de jwv .n*agde dccumtnttn. Dc

documcntcn zjn reeh.tstrccks van irivicect gewccst op bckid tn
0 regetgeving vm de provmaes (vh doortevering p;ronden esig aa&oopsntaidies) (vgt. cok de definitie van hestunrUjk.e aange.iegenheida in art. I lid I nuder I, WoI,I.
2

% _rk,s4tm L1frt. eiantnonrdlukhcLd ItollOkJv”. I Et tIN) ordt
sangestuard vanuit tie p.rovincies en is ook onder bun
verantwonrdd.ukhetd werkanam. Zie de heschr.ijv lug van tie orga.nis:ate
van Inn I P0 op baar website: htt:p/iwwwipo.nI/orgamsane. Her bestuar
van bet IPO hestast nit twasit’ gedeputeerden en déa Commissaris van dc
k nmum Pc atgtmcnc wnidvrmt bv4t t un t ucah tuOc si itt.nk th
Sceittstreekie invioc proviuci biijkt ook nit bet (bit dat otiertes en
L.nnctpttu otnaf door de ationderhjkt ptj.n m’js njn tzod.cketnd N II
dit kan ook eec arument zijn din sprak.e is van een nader
xernntwonrdeirikheid van (iS werk.zanie instell.ina. dicast ci hedriji’ als
hed.oeid in art. 3 lid t Wob. In dat g:eval he:nnten de gevraagde
documenten :tttthWisxt nuder OS. (vgl. par. 4.5.5 Daaider).

Ic) Ettnt:a±crknigW&tintAznintmmitthka den
n tt. selok d ‘eva an de p m wc..a mb K lew bet I

versehuden. Ecu voorbecid maakt dat inzicttclIjk. Ms dc V0t.:l mast ten
prov incie ann hebben gesommeerd dan was er geen aatdeiding geweest
bet IPO in te sc:.bakeien. Deze provincie ann dan individueet een a.dvocaai.:
bebben aanezoeht en contact bebben opge:nornen met tie 1’E30s. in dat
geval zcstden OS vim den provinele zek.er eec hesluit inoerea nemen over
openbaarniaking van de betie&ndi. 3luvnmenten Nat ralt Ic hemuptn
da.t dii antlers is Ms — zoals’ in dir ne:vai twaalt’ provees Ztl)
ucsnmmtud ta vi.rvolutns tat Ilk) nnrdt m”cth4c Id “in (in ttmi tI n
*snitbrtn aT Ic bandelen. Ion dit toeS tIe uitkomst nm dan tevert dat ecu
tkindamentele inhreu.k op bet rechx op intor tam op. die nob in strijd is
intl n t 10 1 v4R\1 h ubtdtn knnm.n en. Ii in dat cn.’t i Jan lm)n3.)
tunoudu. — namsbk *rnddtk instbak4..bn2 in u.n u.nti i<4
overlegpiatti:n’m — aan let systeern van tie Wob onttrek.ken,

31 Ovedg

(1 be VOt beeff z:ich op bet stnndpunt gesteid dat tie stnk.ken opgesteid in bet bader van bet
VakheraadCirond en de I3rede Adviesgroep L.andeiijk c:Ie:hied (BA.LO) niet kwaiilIceren. au
htft ii d soot inn in hct aact nitbu dva. o’ ukgt.n fin a in te mci La (is n mun t ud

Is Ittdtn IN d ti nI dt I lb 1N i in ih_1 c 04 tictft n nut.d ih u dtb<m> W CA
In. po Las. op sk bots.nt a tidan gt ts.1d \ ri cw van .,.cn mit (t titus. s t d I lit;
tlk s.a a snot .rlss cWL n i t idtnin flU. IC 3.3.1 tcnnckn Id) Lbou s. tan bekid n samine in 411
d ttdwldt tnt winata lnt\hnts.nd aehnnkt n kwnitn toirdcn duom nSubcidNp ntqs.n Dii
overtuigt nier. be TBYs irebben door bun aa.nweatg:lmeid inuners •. ala externe partkfrnLaws kuantu nuncn s in de atduJde nttonnatn. (da. tie mrna in st i Nkufl is aetna te.tt)
iiiernaast is niet gesteld dat de. 1130street vers’lagen/agend&s hebben ontvangen. N.H. dc
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Tfl(Ys za gewone ntarktp.art4cn met ceo privum karakter. net ais de leden van de VGG. Er
ban dna g,een sprake ziju van docurnenten bestemd voor intern herand.

(201 undwddqk blqtt bo dc in n ukd 0 lid 2 ondtr 6 ui g an d oh gLnoLIndc hdangt 11
piecies rn bet gechng zqn en ot en vr ja hoc rht i atgewogen tegen bet kLine au
openbaarmaking. Vergelijk .ABR.vS 23 juni 2010. AB 3010/274. Dc enkele stelling van bet
College dat cnn at’weging is gemnakt is onvoldoende.

21 incscm..dnze knadclnnr c in 0 lid 2 aanbd ca ondtn \\oh) In lid jaim on. kdna
wordt gesteid dal: bet ginO cm .benadeling van bear proccspnsitie In dc procedure 611 bet:
6erecht fleigehike henadt.hng ink mocilqk icon te stdllcn I i hgan in die procedna
burners ilcebia objectiveerbare (rechts)vragen voor: ziju 1.13Os oudernein ingea. is sprake
van ten. economisch voordeet, etc..? Dc fekeiijke gang. van zaken tot op heden I.s in die
procedure NJ bet Gerecin n.:Iet ann tie orde.

(22) Openhaannaking vcrzoekseh.nift is cob eeive.igcrd wegens cermeende nzhade voor dc
r1lce%psltte no de prownucs t.n de I Ru s unk d it nIt iricuhlk It hutrqpen de
verzoeksc;hn (ten nUn lotniers a] betted Nj her Gerecht en dc E:uropese Cornmisie. Rat d.c
verzoek.schritten. kunnen leiden. tot ten politick debar zal ceen invioed op tie procedure
khht.n ten pb.n tntrui jui I cs openhiarmikin

4’

(23) ben aant:ai uspecten is voor de VOG rn,oeiiijk it controleren onidat zij geen tennis heed
kunnen. nemen van dc betreffende docutnenten (cli: eve eecinoniiscb nadeel,
ohitci id subjetta. I kara as van mionnat a. Ui. \t ( r raagt uw r olk in. di o in ht.rcc mi
ceo nnuwgezctte heoordeiing van i.e rnakcn.

4. CONCLUSW

Vervoek cm bet hezwnar van de VUG gegrond tc ve.rklarcn aisnog nile rangdn
intormatic openharin te maken en geinaaktc proceskosten i.e vergoeden,

Advocant

A

/ A. ..
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