
 

 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201801867 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 

 

 

 

 
 

 

             

              

              

    

Assen, 4 juli 2018 

Ons kenmerk 201801867-00765549 

Behandeld door  (0592) 36  

Onderwerp: Besluit Wob-verzoek 

                     

              

Geachte , 

 

In uw e-mail van 22 mei 2018 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: 

Wob) een verzoek om informatie ingediend. U heeft informatie verzocht over een subsidieverstrekking 

aan de Coöperatie Sterk Midden Drenthe. 

 

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 31 mei 2018. 

Bij brief van 19 juni 2018 is de beslistermijn met vier weken verdaagd. 

 

Besluit 

Wij hebben besloten de door u gevraagde documenten openbaar te maken. Dit met uitzondering van 

gegevens waarvan het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 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. 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 of personen van andere 

organisaties. 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. Leidinggevenden en 

bestuurders treden uit hoofde van hun functie in de openbaarheid. De namen van deze 

functionarissen zijn derhalve zichtbaar. Volgens ons weegt de persoonlijke levenssfeer van de andere 

betrokkenen zwaarder dan het publieke belang van openbaarmaking van deze informatie. In alle 

documenten zijn de persoonsgegevens, te weten namen, telefoonnummers en e-mailadressen van 
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deze personen daarom onleesbaar gemaakt. Het weglakken van gegevens die de persoonlijke 

levenssfeer raken is, voor zover mogelijk, op een dusdanige manier gebeurd dat herleidbaar is om 

welk type gegevens het gaat. 

 

De documenten zijn als bijlagen bij deze brief gevoegd. 

 

 

Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

  

mevrouw drs. C.J.Q.C. de Keijzer,  
teamleider Bestuur en Concernzaken  

 

 

 

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 de bezwaarprocedure 

verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften. 

 

 

 

 




