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Geachte voorzitter,
Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van een tweetal brieven die in mandaat zijn
verzonden door de voorzitter van Provinciale Staten in het kader van het Wob-verzoek PwC rapportage
‘ontvlechting Evides’.
Besluiten
Gedeputeerde Staten hebben op de volledige PwC rapportage geheimhouding opgelegd in de
vergadering van 3 november 2020. Dit is in de vergadering van 6 november 2020 bekrachtigd door
Provinciale Staten. De managementsamenvatting van het rapport betreft een openbaar document.
Wob-verzoek
Op 28 mei 2021 is er een Wob-verzoek ontvangen. Hierin wordt het verzoek gedaan om het volledige
PwC-rapport aan hem toe te zenden. Wegens bekrachtigde geheimhouding door Provinciale Staten op
dit rapport, is er namens de voorzitter van Provinciale Staten een reactie verzonden op dit Wob-verzoek.
Het verzoek tot informatie is middels de brief van 22 juni 2021 (zaaknummer: 63362) afgewezen. Dit
besluit is gepubliceerd op de website: Wob-verzoeken | Provincie Zeeland. Per abuis is deze brief
verzonden aan het verkeerde huisnummer, waardoor de verzoeker van informatie niet tijdig op de
hoogte is gebracht van de afwijzing op dit verzoek.
Beroepschrift
Als gevolg van het feit dat de verzoeker van informatie het besluit op het Wob-verzoek niet heeft
ontvangen, hebben we op 30 september jl. een beroepschrift ontvangen tegen het niet tijdig nemen van
een besluit via de Rechtbank Zeeland-West-Brabfant (zaaknummer brief: BRE 21 / 4107 WOB). In
reactie op deze brief is het besluit opnieuw verzonden, middels de brief zoals opgenomen in bijlage 1.
Deze brief is tevens in afschrift verzonden aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De brief die op 22
juni is verzonden is hier als bijlage aan toegevoegd.
Op 26 oktober hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland een brief ontvangen van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant.

De rechtbank heeft het beroep vereenvoudigd behandeld. Het beroep is niet-ontvankelijk verklaard
omdat er door de eiser voorafgaand aan het bezwaarschrift geen ingebrekestelling is verzonden aan de
Provincie Zeeland. Hiermee is het onderzoek in deze zaak door de rechtbank gesloten.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
Bijlagen:
1. Brief aan verzoeker, beroepschrift Wob-rapport PwC incl. bijlage
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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