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Geachte heer Van Rheenen,
Deze brief bevat onze beslissing op uw bezwaarschrift tegen ons besluit om de geheimhouding
(ex art. 25 Provinciewet) op het zogenoemde Fakton-rapport niet volledig op te heffen.
Met inachtneming van het advies van de commissie bezwaar, beroep en klachten (hierna: Commissie)
hebben wij besloten uw bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Dit betekent dat ons besluit van 23
april 2021 ongewijzigd in stand blijft. Voor de motivering verwijzen wij u kortheidshalve naar het advies
van de Commissie (zie bijlage 1).
Op advies van de Commissie vullen wij de motivering van ons besluit als volgt aan:
Onze weigering om de opgelegde geheimhouding volledig op te heffen is gebaseerd op artikel 10 lid 1
sub c van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). De weggelakte gegevens betreffen immers
bedrijfs- en fabricagegevens die vertrouwelijk met de provincie zijn gedeeld. Omdat uit deze gegevens
wetenswaardigheden kunnen worden afgeleid over de financiële bedrijfsvoering van havenbedrijf North
Sea Port, heffen wij de geheimhouding die op deze gegevens rust niet op.
De enige uitzondering op deze grondslag betreffen de (tijdelijke) erfpacht- en huurinkomsten die
opgenomen zijn in het kader op pagina 46 van het Fakton-rapport. Onze weigering om de
geheimhouding op de erfpacht- en huurinkomsten op te heffen is gebaseerd op artikel 10 lid 2 sub g
van de Wob. Het belang van openbaarmaking van erfpacht- en huurinkomsten weegt naar ons oordeel
niet op tegen het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van de erfpachter en
huurders. Laatstgenoemde partijen moeten er immers op kunnen vertrouwen dat de door hen betaalde
erfpachtcanon respectievelijk huurpenningen niet openbaar gemaakt worden. Het gaat om
concurrentiegevoelige informatie. Openbaarmaking hiervan kan hun positie ten opzichte van derden
verzwakken.

Voor het verslag van de hoorzitting d.d. 13 juli 2021 wijzen wij u op bijlage 2 bij deze brief.
Tot slot wijzen wij u op de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing op bezwaar.
Onderaan deze brief treft u informatie over deze mogelijkheid aan.

Met vriendelijke groet,

Provinciale Staten van Zeeland,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. F.J. van Houwelingen MPA, statengriffier.

Bijlagen:
1. Advies commissie bezwaar, beroep en klachten
2. Verslag hoorzitting 13 juli 2021
Beroep
Belanghebbenden kunnen schriftelijk beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie
Breda, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.
In het beroepschrift neemt u ten minste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u beroep instelt (zo mogelijk
een kopie meezenden) en waarom. Het beroepschrift dient te worden ondertekend. U moet het beroepschrift indienen
binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending.
Overschrijding van de termijn kan ertoe leiden dat met uw beroep geen rekening wordt gehouden. Als u overweegt beroep
in te stellen, kunt u een informatiefolder aanvragen op het telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook
downloaden via https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/beroep-instellen
Wij wijzen u erop dat het beroep niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie
Breda, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht
verschuldigd.
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