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Assen, 21 februari 2018 

Ons kenmerk 201800721-00742437 

Behandeld door  

Onderwerp: Besluit Wob-verzoek financiële bijdragen aan Stichting CH de Wolden 

                 

              

Geachte , 

 

In uw e-formulier van 4 februari 2018 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur 

(hierna: Wob) een verzoek om informatie ingediend. U verzoekt om informatie over de financiële 

bijdragen aan Stichting CH De Wolden. U vraagt aan de provincie Drenthe welke subsidies en/of 

andere gelden er beschikbaar zijn gesteld vanaf 2005 tot heden aan de stichting CH de Wolden. 

Daarnaast vraagt u of de provincie Drenthe voornemens is om voor de jaren 2018, 2019 en 2020 

financiële bijdrage te verlenen aan de stichting CH de Wolden. 

  

Besluit 

Wij hebben besloten de door u gevraagde documenten gedeeltelijk te verstrekken. In de bijlage treft u 

5 beschikkingen die zijn verstrekt vanaf 27 maart 2014. De beschikking verstrekt op 27 maart 2014 

betreft een afwijzing van een aanvraag. De overige 4 beschikkingen betreffen toewijzingen van 

subsidies. De motivering hiervoor vindt u hieronder. 

 

Bescherming persoonlijke levenssfeer 

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie 

achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer. 

 

Persoonlijke levenssfeer van burgers 

Met het oog op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokken natuurlijke personen (niet 

zijnde ambtenaren of bestuurders) is informatie uit een aantal documenten weggelaten. Het gaat hier 

om gegevens die tot individuele personen herleidbaar zijn, zoals namen en adressen. Het openbaar 

maken van deze informatie weegt ons inziens niet op tegen het belang van de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 

 

 

 

Persoonlijke levenssfeer van ambtenaren 
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Ambtenaren en andere bij de besluitvorming betrokken personen kunnen in hun beroepshalve 

functioneren niet altijd ten volle een beroep doen op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 

Volgens vaste jurisprudentie kan hierop wel een beroep worden gedaan als het gaat om gegevens als 

namen, telefoonnummers en e-mailadressen van ambtenaren. Namen en andere naar een persoon 

herleidbare gegevens zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken van deze informatie verzetten. 

Uitgangspunt hierbij is dat van openbaarmaking wordt afgezien voor zover het gaat om ambtenaren 

en derden die niet uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden. 

 

Er zijn op dit moment nog geen voorgenomen besluiten met betrekking op de toekenning van 

financiële middelen voor het jaar 2018 bekend. Er is echter wel de verwachting dat de Stichting C.H. 

De Wolden in 2018 en eventueel latere jaren weer een beroep gaat doen op publieke middelen. 

 

De genoemde documenten onder het besluit hierboven treft u aan als bijlagen bij dit besluit.  

 

 

 

 

 

Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

  

mevrouw ing. I.J. Schotanus,  
 

Teamleider Subsidies en Inkoop  

 

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan 

hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. De dag 

van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een 

bezwaarschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.     

 

 

 

 




