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Geachte heer 

Op 7 mei 2022 heeft u Gedeputeerde Staten op grond van de Wet open overheid (Woo) verzocht om 

het volgende: 

‘Sinds de oprichting van de GEM Perkpolder CV en Perkpolder Beheer BV heeft de provincie garant 

gestaan voor de financiering daarvan. Voor het garant staan heeft de provincie een vergoeding 

bedongen en ik neem aan, ook ontvangen. Graag ontvang ik het document, waarop en hoe de hoogte 

van deze garantievergoeding is vastgesteld en wat het bedrag was van de garantievergoeding’. 

Op 10 mei 2022 is u, namens Gedeputeerde Staten, de ontvangst bevestigd van uw Woo-verzoek. De 

uiterste beslisdatum op uw verzoek, na verdaging, is 21 juni 2022. 

Met dit schrijven ontvangt u het besluit op uw Woo-verzoek. 

Wettelijk kader 

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Op grond van artikel 4.1, eerste lid, van de Woo kan 

eenieder immers een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder 

verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. 

Artikel 4.1, zevende lid, van de Woo bepaalt dat een verzoek om informatie wordt ingewilligd met 

inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Woo. Een bestuursorgaan zal het verstrekken 

van de gevraagde informatie achterwege kunnen (dan wel moeten) laten wanneer zich een of meer 

van de in artikel 5.1 en 5.2 van de Woo genoemde uitzonderingen en beperkingen voordoen. 

Op basis van uw verzoek is gezocht naar de documenten die betrekking hebben op de bestuurlijke 

aangelegenheid tot het moment van de ontvangst van uw verzoek. Dat laatste moment is immers 

bepalend voor de reikwijdte van uw verzoek. 



 

   

 

Gelet op de door u omschreven aangelegenheid is gezocht binnen de daartoe geëigende systemen van 

Gedeputeerde Staten. Hierbij is er alles aangedaan om tot een zo volledige mogelijke zoekslag te 

komen. Het zoekproces is als volgt vormgegeven: Er is gezocht in het provinciale archiefsysteem Corsa 

en in financiële systemen. 

In de ‘bijlage 1 inventarislijst’ bij dit besluit vindt u een inventarislijst van de documenten die naar boven 

zijn gekomen. Deze documenten zijn beoordeeld in het kader van voornoemde uitzonderingen en 

beperkingen. In het navolgende wordt verwezen naar de hiervoor opgenomen nummers. 

Overwegingen  

Zoals gesteld onder ‘Wettelijk kader’ dienen voornoemde documenten te worden beoordeeld teneinde 

te bezien of zij zich lenen voor openbaarmaking voor eenieder. 

Hierbij dient het algemene belang dat is gemoeid met openbaarheid van overheidsinformatie 

afgewogen te worden tegen de belangen die in de artikelen 5.1 en 5.2 van de Woo bescherming 

hebben gevonden. Bezien moet worden of deze belangen aan openbaarmaking in de weg staan. 

Grenzen aan openbaarheid 

De documenten worden niet openbaar gemaakt. De motivering voor het weglaten van deze gegevens 

is gelegen in een uitzonderingsgrond zoals genoemd in de Woo. 

Voor de leesbaarheid van dit besluit wordt deze uitzonderingsgrond in algemene zin besproken. 

Vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens (artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van 

de Woo) 

Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woo bepaalt dat het verstrekken van informatie 

achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet op 

grond van vaste rechtspraak 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 is vaste rechtspraak dat financiële gegevens in beginsel ook onder het bereik van 

artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob vallen. Het is een gerechtvaardigde veronderstelling dat 

deze vaste rechtspraak ook van toepassing is op de Woo. 

Documenten 1, 10 en 11 gaan over concurrentiegevoelige informatie zoals financieringstechnische 

gegevens, risico’s en alternatieven. Om die reden wordt openbaarmaking van deze bedrijfs- en 

fabricagegegevens op grond van artikel 5.1, sub b van de Woo geweigerd. 
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U heeft verder verzocht naar het bedrag van de garantievergoeding (documenten 2 t/m 10 en 

document 13). Uit jurisprudentie van de Afdeling volgt dat dit bedrijfsgegevens zijn en dat om die reden 

artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob, aan openbaarmaking daarvan in de weg staat. Ook hier 

gaan wij uit van de gerechtvaardigde veronderstelling dat deze jurisprudentie ook van toepassing is op 

artikel 5.1 van de Woo. 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 

Bijlage  

1. Bijlage 1 Inventarislijst 

Bezwaar 

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 

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-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. 

Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 
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Inventarislijst Woo-verzoek Garantievergoeding Perkpolder 

Document Besluit Nummer 

Grondexploitatie Hulst - Perkpolder 2017  
Perkpolder Beheer (inhoudende onder 
meer de cumulatieve garantievergoeding 
2010-2017 aan de Provincie Zeeland en de 
gemeente Hulst) 

Niet openbaar, artikel 5.1, eerste  lid 
onder c 

1 

Facturen van de Provincie Zeeland aan 
Perkpolder Beheer BV inzake 
garantievergoeding over de jaren 2010-
2017 

Niet openbaar, artikel 5.1, eerste  lid 
onder c 

2 t/m 9 

AKD memo – marktconforme garantie Niet openbaar, artikel 5.1, eerste  lid 
onder c 

10 

AVA Perkpolder, verslag van 18-05-2016 Niet openbaar, artikel 5.1, eerste  lid 
onder c 

11 

Mailverkeer over garantievergoeding Niet openbaar, artikel 5.1, eerste lid, 
onder c 

12 en 13 
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