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Onderwerp: Besluit Wob-verzoek van UCD Sutherland School of Law om toegang tot
m ilieu-informatie voor een i nternationaal onderzoekspro¡ect.

Geachte 

ln uw brief van 14 juni 2019 hebt u met een beroep op de wet openbaarheid van
bestuur (Wob) een verzoek om informatie ingediend over openbaarmaking van infor-
matie over het aantal plannen en projecten waarvoor in Drenthe, in de periode 1992-
2015, een voortoets is uitgevoerd naar de gevolgen van een project of plan voor
Natura 2O00-gebieden. Tevens is gevraagd om openbaarmaking van informatie over
het aantal plannen en projecten waarvoor in Drenthe, in de periode 1gg2-201s, een
passende beoordeling is uitgevoerd naar de gevolgen van een project of plan voor
Natura 2000-gebieden. U hebt benadrukt dat het enkel om statistische gegevens gaat.

Procedure
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief 24 juni 2019.

Besluit
voor zover verzoeken gaan over de feitelijke gang van zaken, hebben deze geen be-
trekking op openbaarmaking van informatie neergelegd in documenten zodat het geen
verzoek als bedoeld in artikel 3, lid 1, van de Wob betreft. ln uw verzoek wordt enkel
gevraagd naar aantallen, niet naar documenten. Hetgeen u verzoekt valt daarom niet
onder de Wob waardoor uw verzoek wordt afgewezen.

Op 25 juni 2019 hebben wij u gesproken over het voorgaande. Aangegeven is dat
wij niet beschikken over de informatie, maar ons gaan inzetten een overzicht op te
stellen. Dit kost echter wel tijd; daarvoor vragen wij uw begrip.
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Wijgaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Provinciale Staten van Drenthe worden geTnformeerd over dit besluit.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris

wa/coll.

Bezwaar
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. provi ncie. drenthe. n l/bezwaarproced u re.




