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Geachte heer 

ln uw e-mail van 12 november 2019, door ons ontvangen op dezelfde datum, hebt u

namens de heer met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) een verzoek om informatie ingediend. Dit Wob-verzoek ziet op het verzoek om
informatie, gericht aan de provincie Drenthe, waar de advocaat van de provincie

Gelderland naar veruvijst in de bij uw verzoek gevoegde brief. Ook verzoekt u om onze
reactie op het verzoek om informatie.

Procedure
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van I 5 november 2019
Bij brief van 4 december 2019 is de beslistermijn met vier weken verdaagd.

Besluit
Op uw verzoek hebben wij als volgt besloten. Er heeft naar aanleiding van uw verzoek
een inventarisatie plaatsgevonden. Hierbijzijn geen documenten aangetroffen.

Het verweerschrift van de provincie Gelderland geeft, zoals u stelt, inderdaad blijk van
informatie over een bij ons lopende Wet bescherming persoonsgegevens-procedure.

Uit het verweerschrift noch uit enig ander feit blijkt echter dat sprake is geweest van
een uitwisseling van documenten zoals bedoeld in de Wob.

Registraties in het postsysteem geven nergens blijk van een in de desbetreffende pe-
riode binnengekomen en aan het door u genoemde onderwerp gerelateerde brief,
noch van de provincie Gelderland, noch van Pels Rijcken. ln het digitale dossier zijn
destijds altijd alle relevante e-mails door de betrokken, inmiddels uit dienst getreden
ambtenaar bewaard. Er bestaat daarom evenmin de indruk dat er een e-mail betref-
fende dit ondenverp niet bewaard is gebleven.
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Gelet op het voornoemde, is geen contact opgenomen met de provincie Gelderland.
Dit zou volgens ons een onnodige verwerking (het delen met derden) van de per-

soonsgegevens van uw client zijn. Hoe de provincie Gelderland van de vermelde
informatie op de hoogte is geraakt, valt bij ons dus niet te achterhalen. ledere aan-
name onzerzijds zou daarom louter op giswerk berusten, zodat wij u naar de provincie

Gelderland moeten verwijzen.

lnformatie
Voor vragen over deze brief kunt u terecht bij het team Bestuur en Concernzaken en

via e-mail wob@drenthe.nl of telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Provinciale Staten van Drenthe worden ge'Ínformeerd over dit besluit

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris

mb/coll.

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




