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Ondenrverp: Beslissing op uw Wob-verzoek

Geachte  

ln uw brief van 24 mei 2019, door ons ontvangen op 27 mei 2019, hebt u met een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek om informatie in-
gediend over het dossier Eurochamp.

Procedure
De ontvangst van uw brief is schriftelijk bevestigd bij brief van 5 juni 2019

Besluit
Op uw verzoek hebben wij als volgt besloten.
U verzoekt om openbaarmaking van uw mobiele telefoonnummer, voor zover vermeld
op de lijst met dienstmobiele telefoongegevens van een voormalig gedeputeerde van
de provincie Drenthe. Deze lijst maakt deel uit van de op 21 mei 20í9 door ons actief
openbaar gemaakte documenten inzake het dossier Eurochamp.
De door u gevraagde informatie valt onder de in artikel 10, lid 2, onder e, van de Wob
genoemde uitzonderingsgrond "eerbiediging persoonlijke levenssfeer".
U hebt aangegeven geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van uw mobiele
telefoonnummer. Echter, de hiervoor genoemde uitzonderingsgrond richt zich tevens
op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de voormalig gedeputeerde
van de provincie Drenthe.
Dit betekent dat wij uw verzoek afwijzen.
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Publicatie verzoek en besluit
Uw geanonimiseerde verzoek en deze beslissing worden voor een ieder openbaar
gemaakt via ( http: //www. provi ncie. d renthe. n l/wob).

Provinciale Staten van Drenthe worden geïnformeerd over dit besluit.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten n Drenthe,

, voorzitter

wa.coll.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na dag van
verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van
Gedepu-teerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het

besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift veruvijzen wij u
naar www. provi ncie. d renth e. n l/bezwaarproced u re.




