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Vries, 28 juni 2019 

 

Onderwerp: m.e.r.-procedure optimalisatie Onlanden – WOB-verzoek Drents Belang 

 

 

 

Geacht College, 

 

De vereniging Drents Belang heeft kennis genomen van het bij Gedeputeerde Staten van 

Drenthe gedane verzoek tot verstrekking van gegevens uit hoofde van de Wet openbaarheid 

van bestuur (WOB), bij brief van 24 juni 2019, (Algemeen 

Bestuurslid van het Waterschap Noorderzijlvest voor Betaalbaar Water), met betrekking tot de 

optimalisatie van De Onlanden.  

 

De brief van van 24 juni 2019 voeg ik bij als bijlage 1. Ik 

verzoek u om de inhoud hiervan als hier herhaald en ingelast te beschouwen. 

 

De correspondentie waarnaar in deze brief wordt verwezen (de brief  

 aan Gedeputeerde Staten van Drenthe d.d. 25 mei 2019 en de daarbij behorende 

bijlagen) veronderstel ik bij u bekend, zodat ik ook hiernaar verwijs. 

 

Verder nam Drents Belang er kennis van dat de op 27 juni 2019 is 

gebeld door de directeur-secretaris van de Provincie Drenthe – de heer W.F. Brenkman – die 

de behandeling van dit WOB-verzoek ter hand heeft genomen. Naar ik begreep gaf de heer 

Brenkman aan dat onduidelijk was wie als verzoeker diende te worden aangemerkt en of de 

gemachtigd was om te handelen namens Betaalbaar Water. 

Verzocht werd om dit te verduidelijken en zo mogelijk een machtiging te verstrekken. 

 

Hierover bericht ik u als volgt. 

 

Betaalbaar Water is een werknaam van de vereniging Drents Belang (vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid, gevestigd te 9481 GJ Vries aan de Dingspil 2, ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 04063919). De kieslijst met de aanduiding Betaalbaar Water 

heeft (sinds de invoering van het lijstenstelsel bij de waterschapsverkiezingen) aan de 

waterschapsverkiezingen deelgenomen op basis van de statuten van Drents Belang. De fractie 

van Betaalbaar Water (bestaande uit de gekozen Algemeen Bestuursleden) handelt niettemin 

in volstrekte onafhankelijkheid, evenals de individuele Algemeen Bestuursleden.  

 

Civielrechtelijk wordt Drents Belang vertegenwoordigd door het bestuur. Ondergetekende 

 is alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder (voorzitter) van Drents Belang. 

 

Een handelsregisteruittreksel waaruit dit blijkt voeg ik bij als bijlage 2. 

 

 

Aan Gedeputeerde Staten van de 

Provincie Drenthe 

Postbus 122 

9400 AC Assen 

 
 

 

even  per   

Het bestuur van de vereniging  
Drents Belang 
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De gaf aan dat hij het WOB-verzoek van 24 juni 2019 op 

persoonlijke titel (als privépersoon) heeft ingediend. Immers kan een WOB-verzoek worden 

gedaan door “een ieder”. Wel heeft hij hierbij melding gemaakt van zijn functie als Algemeen 

Bestuurslid van Betaalbaar Water, omdat hij van oordeel was (en is) dat de opgevraagde 

gegevens voor hem van belang zijn voor de goede uitoefening van zijn werkzaamheden in die 

hoedanigheid. Echter behoeft men voor een WOB-verzoek geen belang te stellen, nu de 

transparantie die uitgangspunt van de WOB is reeds het algemene belang dient van een goede 

en democratische bestuursvoering.   

 

Niettemin heeft ook Drents Belang – na van de zaak kennis te hebben genomen – de 

wenselijkheid ingezien van de openbaarmaking van de desbetreffende informatie ten aanzien 

van deze belangrijke bestuurlijke aangelegenheid. 

 

Daarom heeft de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Drents Belang, in vergadering 

bijeen te Vries op 27 juni 2019, besloten om (eveneens) – en op eigen titel als vereniging 

Drents Belang – een WOB-verzoek in te dienen, waarin om afgifte wordt verzocht van dezelfde 

gegevens als die welke door de op 24 juni 2019 zijn opgevraagd. De 

Algemene Ledenvergadering heeft aan het bestuur van Drents Belang opgedragen om dit 

verzoek bij Gedeputeerde Staten van Drenthe in te dienen. Hieraan geef ik hierbij uitvoering. 

 

Hierbij verzoek ik namens de vereniging Drents Belang, met een beroep op de WOB, aan 

Gedeputeerde Staten van Drenthe om aan Drents Belang kopie te geven van alle bescheiden 

aangaande voormelde bestuurlijke aangelegenheid (de optimalisatie van de Onlanden) die bij 

Gedeputeerde Staten van Drenthe/de Provincie Drenthe berusten. In het bijzonder wordt 

hierbij verzocht om kopie te geven van: 

- alle verslagen van de ambtelijke overleggen die over deze bestuurlijke aangelegenheid 

hebben plaatsgevonden tussen de Provincie Drenthe en Waterschap Noorderzijlvest; 

- alle verslagen van de bestuurlijke overleggen die over deze bestuurlijke aangelegenheid 

hebben plaatsgevonden tussen de Provincie Drenthe en Waterschap Noorderzijlvest; 

- alle verslagen van ambtelijke en bestuurlijke overleggen die over deze bestuurlijke 

aangelegenheid hebben plaatsgevonden tussen de Provincie Drenthe en 

Staatsbosbeheer (en andere betrokken publieke dan wel private instanties, zoals 

Natuurmonumenten); 

- alle stukken die binnen de Provincie Drenthe zijn opgesteld in voorbereiding op alle 

vorenbedoelde ambtelijke en bestuurlijke overleggen; 

- alle stukken die binnen de Provincie Drenthe zijn opgesteld naar aanleiding alle 

vorenbedoelde ambtelijke en bestuurlijke overleggen; 

- alle correspondentie die over deze bestuurlijke aangelegenheid heeft plaatsgevonden 

tussen de Provincie Drenthe en Waterschap Noorderzijlvest; 

- alle correspondentie die over deze bestuurlijke aangelegenheid heeft plaatsgevonden 

tussen de Provincie Drenthe en Staatsbosbeheer (en andere betrokken publieke dan wel 

private instanties, zoals Natuurmonumenten); 

- alle stukken betreffende (de voorbereiding op) de m.e.r.-procedure alsmede 

waterprojectplan betreffende voormelde bestuurlijke aangelegenheid. 

 

Mijns inziens is enige uitzonderingsgrond uit hoofde van de WOB in relatie tot deze bestuurlijke 

aangelegenheid niet van toepassing. Ik vertrouw er derhalve op de gevraagde stukken 

ongecensureerd te mogen ontvangen namens Drents Belang. 

 

Het heeft mijn voorkeur de stukken namens Drents Belang per post te ontvangen (Dingspil 2, 

9481 GJ Vries). Eventueel kunnen de stukken digitaal aan mij toegezonden worden, indien u 

even met mij in overleg treedt over de praktische uitvoering daarvan. 

 

Indien de uitvoering van dit verzoek aan Drents Belang door te berekenen kosten met zich 

mee zou brengen, verzoek ik u deze tevoren aan mij kenbaar te maken. 
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In het vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijf ik namens Drents 

Belang, in afwachting op de door u aan mij toe te zenden stukken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van Drents Belang, 

 

 

 

 voorzitter 

 

 

Bijlagen:  1. WOB-verzoek van  d.d. 24 juni 2019 

  2. handelsregisteruittreksel Drents Belang 




