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Geachte voorzitter,
Vanwege berichten in de media over een Wob-verzoek van
advocaat te Breda,
berichten wij u nader over dit verzoek en samenhangende procedures. Voornoemd Wob-verzoek
betreft het Plan Perkpolder. Er is geen link met de dijk in Perkpolder die recentelijk in het nieuws is.
Voor de afhandeling van het omvangrijke Wob-verzoek zijn we afhankelijk van een nadere precisering
van verzoeker. Verzoeker heeft echter niet inhoudelijk gereageerd op ons verzoek om verduidelijking.
Wel heeft hij zich gewend tot de media, rechtbank en klachtencommissie.
Al deze acties hebben niet geleid tot de gewenste verduidelijking, zodat we het Wob-verzoek in
behandeling nemen op grond van een interpretatie. Tegelijk willen we u ook alle informatie
verstrekken. De vonnissen van de rechtbank en het advies van de klachtencommissie treft u hierbij.
De klachtencommissie is van oordeel dat de klacht ontvankelijk is en adviseert de klacht gegrond te
verklaren. Wij hebben besloten het advies van de klachtencommissie deels over te nemen. Voor de
argumentatie verwijzen wij naar de bijgevoegde brief aan klager. Een afschrift van het besluit zenden
wij eveneens toe aan de klachtencommissie.

De afhandeling van het onderhavige Wob-verzoek is uiterlijk op 4 oktober aanstaande zichtbaar via de
website https://www.zeeland.nl/loket/wob-verzoeken. Door ‘discussie’ over precisering heeft de
afhandeling langer geduurd dan gebruikelijk. We blijven daarmee wel binnen de door de rechtbank
gestelde termijn.
Als bijlagen bij deze brief zenden wij u:
1.
1.
2.
3.
4.

vonnis van de rechtbank van 12 februari 2021 (BRE 20 / 9795 WOB HERT);
vonnis van de rechtbank van 23 augustus 2021 (BRE 21 / 1924 WOB);
advies van de klachtencommissie;
verslag van de hoorzitting van de klachtencommissie;
brief zoals deze zal worden verzonden aan mr. R. Hörchner met de mededeling van ons
besluit;

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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