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Geachte,
Naar aanleiding van uw verzoek van 28 mei 2021 tot het verstrekken van informatie inzake de
PwC rapportage “onderzoek ontvlechting Evides” op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob), berichten wij u middels deze brief.
In uw verzoek vraagt u om de volledige PwC-rapportage. De managementsamenvatting van
het rapport is reeds openbaar gemaakt. 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.
Naar ons weten is eenzelfde WOB-verzoek ook binnengekomen bij het ministerie van
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), als opdrachtgever van de
PwC rapportage. De beantwoording is met hen afgestemd.
Wettelijk kader
Ingevolge artikel 3 van de Wob, kan eenieder 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.
Een verzoek wordt beoordeeld met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang van
een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe.
Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar
gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten
belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van
de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar
niet het specifieke belang van de verzoeker.
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet
mogelijk is. Indien het betreffende document aan u verstrek wordt, moet deze ook aan
anderen verstrekt worden indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de onderstaande
belangenafweging/vinden de onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.
Besluit
Wij hebben besloten om de door u gevraagde informatie niet aan u te verstrekken.
Bedrijfs- en fabricagegegevens
Op grond van artikel 10 van de Wob blijft het verstrekken van informatie achterwege

aangezien het PwC-rapport bedrijfs- en fabricagegegevens bevat, die door natuurlijke

personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld (artikel 10,

eerste lid, onder c, Wob). Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige jurisprudentie
worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of
afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met
betrekking tot de afzet van producten of de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of
gegevens die de financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden eveneens
als bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt.
Het gaat hierbij specifiek over de operationele bedrijfsrisico’s die in het rapport genoemd
worden maar ook over cijfers of gegevens die de financiële bedrijfsvoering en financiële
stromen betreffen. Ook kan uit het rapport worden afgeleid welke waarderingsmethodiek en
welke input daarvoor is gebruikt. Het openbaar maken van deze informatie kan schade
toebrengen aan PZEM en daarmee ook aan haar aandeelhouders.
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft verstrekking 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 van derden.
Gelet op de aard en de inhoud van de gevraagde informatie staat artikel 10, tweede lid,
aanhef en onder g, van de Wob aan openbaarmaking in de weg. Openbaarmaking van de
gevraagde informatie zou het bedrijf namelijk onevenredig benadelen dan wel concurrenten,
leveranciers of afnemers onevenredig bevoordelen. Met name daar waar het gaat om de
waardering(smethodiek) van de aandelen en de impact van eventuele ontvlechting van
Evides op PZEM. Bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat bedrijfsvertrouwelijke of
anderszins concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk blijft. Het belang bij het voorkomen
van onevenredig nadeel wegen wij hier zwaarder dan het algemene belang van
openbaarmaking. Bovendien is van het rapport reeds een managementsamenvatting
openbaar gemaakt, waarin relevante informatie is terug te vinden.
Met vriendelijke groet,
Provinciale Staten,
Namens deze,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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Bezwaar
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Provinciale 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 https://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-WestBrabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is
griffierecht verschuldigd.
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