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beslissing op bezwaarschrift Van Rheenen Politiek Onderzoek en Adviesbureau

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:
Door Van Rheenen Politiek Onderzoek en Adviesbureau (hierna: Van Rheenen) is verzocht
om de geheimhouding op het Plan van Aanpak Thermphos en het Faktonrapport op te heffen.
Op 10 juli 2020 besloten Provinciale Staten om de geheimhouding op beide rapporten
gedeeltelijk op te heffen. Hiertegen is door Van Rheenen bezwaar aangetekend. Op 23 april
2021 besloten Provinciale Staten om de geheimhouding op het Plan van Aanpak Thermphos
volledig op te heffen en op het Faktonrapport gedeeltelijk op te heffen. De commissie
bezwaar, beroep en klachten heeft medio augustus 2021 advies uitgebracht over het
ingediende bezwaarschrift. De commissie adviseert aan PS om het bezwaarschrift ongegrond
te verklaren onder aanvulling van de motivering van het bestreden besluit. Aan Provinciale
Staten wordt nu voorgesteld het advies over te nemen.

Wat willen we bereiken?

statenstukken

Een beslissing op bezwaar door Provinciale Staten.

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
n.v.t.

Wat doen we daarvoor?
Het bezwaarschrift conform het advies van de commissie bezwaar, beroep en klachten
ongegrond verklaren. In de beslissing op bezwaar (zie ontwerpbrief) is het door de commissie
geconstateerde motiveringsgebrek herstelt. De grondslag voor de weigering is gebaseerd op
art. 10 lid 1 sub c (bedrijfs- en fabricagegegevens) van de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob), met uitzondering van de erfpacht- en huurinkomsten. Voor laatstgenoemde gegevens
is de weigering gebaseerd op art. 10 lid 2 sub g (onevenredige benadeling/bevoordeling) van
de Wob.

Wat zijn de klimaateffecten?
n.v.t.

Wat mag het kosten?
n.v.t.

Financiële consequenties externe inhuur:
n.v.t.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Ontwerpbesluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 september 2021, nr. 96305 ;
besluiten:
-

het bezwaarschrift van Van Rheenen ongegrond te verklaren onder aanvulling van de
motivering;
bijgevoegde brief (beslissing op bezwaar) vaststellen.

