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Geachte
Op 29 juni jl. hebben wij uw verzoek tot het verstrekken van informatie op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) ontvangen tot openbaarmaking van alle documenten die onder de
provincie Zeeland aanwezig zijn en die betrekking hebben op "een nucleair bedrijf op het gebied van
LSH".

Wettelijk kader
-Ingevolge artikel 1, aanhef en onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur wordt in deze wet en de
daarop rustende bepalingen verstaan onder document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk
stuk of ander materiaal dat gegevens bevat.
-Ingevolge artikel 2, eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur verstrekt een bestuursorgaan bij de
uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders bij wet bepaalde, informatie overeenkomstig deze wet
en gaat daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie.
-Ingevolge artikel 3, eerste lid, kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over
een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van
een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
-Ingevolge artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c blijft het verstrekken van informatie achterwege voor
zover het bedrijfs- en fabricage gegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.
-Ingevolge artikel 10, eerste lid, aanhef en onder d blijft het verstrekken van informatie achterwege voor
zover dit persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming
persoonsgegevens tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.
-Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e blijft het verstrekken van informatie achterwege voor
zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer.
-Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g blijft het verstrekken van informatie achterwege voor
zover dit het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden betreft.
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Informatie die reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk toegankelijke vorm voor het publiek
beschikbaar is, behoeft niet te worden verstrekt.
Procedure
Bij brief van 13 juli 2020 hebben wij de wettelijke beslistermijn met toepassing van artikel 6, tweede lid,
van de Wob met vier weken verdaagd en omdat uw verzoek betrekking heeft op documenten welke
gegevens bevatten van derden hebben we u tevens geïnformeerd dat aan derden een zienswijze wordt
gevraagd, waarmee de beslistermijn nog eens met twee weken is opgeschort tot 7 september 2020.
Besluit:
Uitgangspunt van de Wob is dat informatie openbaar is, tenzij er sprake is van één van de
weigeringsgronden van artikel 10 of 11 van de Wob.
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer
wordt geëerbiedigd. In bijna alle documenten staan persoonsgegevens. Wij zijn van oordeel dat t.a.v.
deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder dient te wegen
dan het belang van openbaarheid. Daarom hebben we daar waar persoonsgegevens zijn opgenomen in
de te verstrekken documenten, deze verwijderd. Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is
hierbij het volgende van belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging van
hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het betreft het openbaar maken van namen van de
ambtenaren. Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet
gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt,
maar om openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob. Ook van belang is, dat het hierbij niet gaat
om ambtenaren die uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden.
Artikel 10 lid 2 sub e van de Wob biedt echter geen bescherming indien bestuurders, mandaathoudende
ambtenaren en anderen vanuit de functie in de openbaarheid treden. Deze namen zijn dan ook niet
geanonimiseerd.
Bedrijfs- en fabricage gegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld
Op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c van de Wob blijft verstrekken van informatie
achterwege voor zover dit bedrijfs- en fabricage gegevens betreft die vertrouwelijk aan de overheid zijn
verstrekt. Natuurlijke personen en rechtspersonen moeten erop kunnen vertrouwen dat bedrijfsgegevens
die hij aan de overheid verstrekt (of die uit andere hoofde bij de overheid berusten), niet zonder meer
openbaar worden gemaakt.
Wij zijn van oordeel dat er in het document ‘PowerPoint presentatie te vestigen nucleair bedrijf’ bedrijfsen fabricagegegevens staan die vertrouwelijk aan ons zijn meegedeeld en derhalve maken wij deze
gegevens op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c van de Wob niet openbaar.
Wij zullen deze presentatie niet openbaar maken.
In de e-mails, de twee bestuurlijke verslagen en de brief van het college van gedeputeerde staten staan
bedrijfsgegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. Deze gegevens zullen wij met een
beroep op artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c van de Wob niet openbaar maken.
U ontvangt deze documenten geanonimiseerd.
Voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wob blijft het verstrekken van informatie
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van
onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel derden betreft.
Momenteel bevindt het bedrijf zich nog steeds in fase van onderhandeling. Wij zijn van oordeel dat door
openbaarmaking van gegevens die vertrouwelijk met de overheid zijn gedeeld het bedrijf onevenredige
benadeeld wordt. Het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling weegt zwaarder dan het
belang van openbaarmaking. Daarnaast zijn wij van oordeel dat bij openbaarmaking van bepaalde
gegevens derden onevenredig bevoordeeld worden, omdat zij dan inzage hebben in vestigingsgegevens,
bedrijfsgegevens e.d. wat gelet op de concurrentie op de markt niet wenselijk is. Wij zijn van oordeel dat
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het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige
bevoordeling en benadeling van dit nucleair bedrijf en derden.
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wob zullen deze gegevens dan ook
geanonimiseerd worden.
De te verstrekken informatie
Op grond van uw verzoek hebben wij besloten uw verzoek gedeeltelijk toe te wijzen en u de gevraagde
informatie te verstrekken voor wat betreft de documenten die de Provincie Zeeland onder zich heeft.
Gedeeltelijk openbaar te maken documenten:
I.
E-mails tussen de provincie Zeeland en Invest Zeeland.
Namen en gegevens zijn weggelakt op grond van artikel 10 lid 1 sub d jo artikel 10 lid 1 sub c
jo artikel 10 lid 2 sub e jo artikel 10 lid 2 sub g Wob. U ontvangt de e-mails in
geanonimiseerde versie.
II.
Twee verslagen van het bestuurlijk overleg Impuls/De Bat.
Alle onderwerpen in de verslagen die geen betrekking hebben op uw verzoek zijn weggelakt.
U ontvangt deze twee verslagen dan ook in geanonimiseerde weergave.
III.
Brief van het college van gedeputeerde staten aan het nucleair bedrijf.
Namen en gegevens zijn weggelakt op grond van artikel 10 lid 1 sub d jo artikel 10 lid 1 sub c
jo artikel 10 lid 2 sub e jo artikel 10 lid 2 sub g Wob.
IV.
PowerPoint presentatie afkomstig van nucleair bedrijf.
Deze zullen wij op grond van artikel 10 lid 1 sub c Wob niet openbaar maken.

De documenten die wij gedeeltelijk openbaar maken treft u in de bijlage aan.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
Bijlagen: Divers.
Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie
voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en
waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van
verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer
0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken.
Wij wijzen u erop dat het bezwaar 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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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
DMS:

investinzeeland.com>
donderdag 9 april 2020 18:04
Bat de J. (Jo-Annes)
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Dag Jo-Annes,
Zoals zojuist telefonisch besproken. Ik ga hieronder het een en ander uiteenzetten:
betreft het
isotopen produceert (oa voor de medische wereld bij kankeronderzoek).
Op 26 maart is er een verkennend Skype gesprek geweest tussen het bedrijf

is een bedrijf welke medische

Op basis hiervan zijn we gaan kijken naar de juiste locatie, voorzieningen, vergunningen, transport etc.
heeft inmiddels
de
geschakeld en
deze
organisatie werd aangegeven dat dit bedrijf met haar productieproces onder de Kernergiewet zou vallen. Dit zou
betekenen dat er een milieucategorie 6 van toepassing zou moeten zijn, het hoogste wat in NL verkrijgbaar is.
Rondom^^^^ligt zo'n stuk terrein met deze milieucategorie. ^^^^|is in deze casus hier
vergunningverlener en niet ^^^^^^^^Toetsing bij het
heeft inmiddels tot
een positieve mindset gecreëerd.
Het bedrijf brengt zo'n 150 arbeidsplaatsen met zich mee en heeft hierbij een sterke R&D component.
Hoogwaardige banen voor PhD. en MSc. geschoolden (ongeveer 40) en verder procesoperators, veiligheidsmensen
en andere diensten.
het ook erg interessant vinden en kan het totale transport voor afval volledig voor het
bedrijf regelen. Ideaal als dat pal^^^^^^|zou komen te liggen, waarbij ze de logistiek voor^^Jkunnen
optimaliseren.
Zoals ^^|zelf ook aangeeft, produceren zij met hun nieuwe techniek een factor 100 minder afval dan een
onderzoeksreactor
opmaat zijn voor het bouwen van een nucleair cluster, waarbij ^^ļeen mooie rol kan vervullen op het gebied van
kennis en innovatie.
Hwil Staag weten wat ze vanuit de overheidkan verwachten qua middelen
buitenom de reguliere trajecten qua fiscaliteiten en de subsidieregelingen, die er landelijk al gelden.^^^^^^^B

Tot 20 april verzamel ik alle gegevens om dit te bundelen naar een "bidbook". Deze zal ik uiterlíik 24 april richting ^
^^Bmoeten aanleveren
alle gegevens vanuit
^^^■Van daaruit zal het kort daarna gepresenteerd worden aan|^^H

Ik hoor graag jouw reactie.
Met vriendelijke groet/Best regards,
1
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

l@investinzeeland.com>
maandag 20 april 2020 15:15
Bat de J. (Jo-Annes)

DMS:

-1

Dag Jo-Annes,
Morgen ga ik alle gegevens voor het bidbook van^^^^^^^^^^^^^ļsamenstellen. In dit bidbook wil ik ook
een zinsnede toevoegen over mogelijkheden, die vanuit de Provincie Zeeland kunnen worden geboden.
Nu zijn we daar mee bezig aangaande de notitie die geschreven is voor een investeringsfonds maar zover zijn we
natuurlijk nog niet.
Ik wil eigenlijk de volgende passage er in opnemen: "Aangezien
leen bedrijf is met een
Jļog^&Į^omgoņent, wekt dit de belangstelling van de provincie Zeeland zeer zeker.
ļgaat graag het gesprek met
om te kijken waar er
mogelijkheden zijn qua incentives of subsidies. De mogelijkheden daartoe zullen in eerste instantie echter wel
beperkt zijn".
Kun jij je hierin vinden?
Met vriendelijke groet/Best regards,

INVĒSTļ IN

ZIEIELAND
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ACTIELIJST Bestuurlijk overleg Impuls/De Bat, d.d. 8 juni 2020
Aanwezig: Jo-Annes de Bat, Jeanine

4. Acquisitie
r liggen contacten mei

uitbreiding van
kan op termijn een duw in de goede richting zijn.
tik maar deze lead ligt niet in het hart van de verduurzaming.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

investinzeeland.com>
woensdag 10 juni 2020 16:32
Bat de J. (Jo-Annes)^^^^H

DMS:

Dag Jo-Annes,
Vandaag het bericht gekregen dat^^^|vanuit NL perspectief
met stip op één
^ĮąaĮ^ąU^jļu^oed nieuws maar de race is nog niet gelopen. Vanuit EU perspectief concurreren we nog metH
İEr zijn dus nog 4 locaties in de race.
Metafgesproken dat zij dit morgen op het bestuurlijk overleg terug laten komen.
Met vriendelijke groet/Best regards,

ZEELAND
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ACTIELIJST Bestuurlijk overleg Impuls/De Bat, d.d. 6 juli 2020
Aanwezig: Jo-Annes de Bat, Jeanine Hoffius,

6. Actualiteiten ________________________
- Voor het dossier^^^^^^^^^^^^^^^|stelt^|^H^|^|Heen bidbook op. Provincie
ondersteunt het dossier.

vÄį Provincie
Gedeputeerde Staten

onderwen

^Zeeland

kenmerk
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Middelburg, 30 juni 2020

Geachte
Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland (GS) heeft kennis genomen van de mogelijkheid tot
van
initiatief juichen
van harte
Wij erkennen ne^rot^õelan^arnie^eanj^^^^^^^^^^^^lB^Hmet haar technologie op het
gebied van de gezondheidszorg en zijn ook zeer geïnteresseerd in de hoogwaardige werkgelegenheid
die dit met zich meebrengt. Vestiging van uw bedrijf in Zeeland zien wij als een duidelijke versterking van
het huidige^^M^B cluster in Zeeland. Wij zijn hierbij van mening dat Zeeland een uitstekende, zo niet
de best passende, vestigingsplaats is voor uw bedrijf.
Gedeputeerde Staten hebben begrepen dat in de startfase een financieringsbedrag van|________
benodigd zal zijn. Het College wil hiertoe een inspanningsverplichting leveren binnen de wettelijke
mogelijkheden en kaders rondom onder meer staatssteun. Een aanzienlijk deel
van
het benodigde bedrag kan ons inziens door de regio worden gegarandeerd
het overige zien wij mogelijkheden in samenwënõñ^ñe
eeuwse
partijen en zo mogelijk^^^^^^|
Wij hebben vertrouwen in dit proces en zien er naar uit om - samen met
|zo optimaal mogelijk te faciliteren en te ontvangen in onze
mooie provincie Zeeland.
Graag horen wij uiterliik 1 november 2020 van u of Zeeland tot de kandidaten hoort voor de

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

□rs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

investinzeeland.com>
dinsdag 25 augustus 2020 15:51

DMS:

-1

Bij deze stel ik je op de hoogte dat we officieel uit de race zijn voor het binnenhalen van het bedrij
Dit bedrijf gaat voor een andere (wellicht buitenlandsejregio kiezen.
Met vriendelijke groet/Best regards,

INVEST IN
ZIE IĨILAND
Powered by NV Economische Impuls Zeeland
INVEST IN ZEELAND
Edisonweg 37 Dl, 4382 NV Vlissingen

Pinvestinzeeland.com
W: www.investinzeeland.com

Subscribe to the Invest in Zeeland Newsletter
Follow Invest in Zeeland on twitter ĒPinvestinzeeland

Follow Invest in Zeeland on Linkedln

1

