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Geachte
Naar aanleiding van uw verzoek van 17 september 2021 tot het verstrekken van informatie op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), berichten wij u als volgt.
Verzoek
Uw verzoek betreft de volgende informatie:
1. Een e-mail van 12 juli 2021 van ILT aan de RUD Zeeland.
2. Een e-mail van 16 augustus 2021 van ILT aan de RUD Zeeland.
3. Alle beschikbare informatie met betrekking tot het (initiatief tot het) doorlopen van de procedures van
artikel 5.11 Wet luchtvaart (veiligheidsprocedures) door de exploitant van luchthaven Midden-Zeeland.
4. Alle beschikbare informatie met betrekking tot het (initiatief tot het) doorlopen van de procedures van
artikel 8a.2 Wet luchtvaart (verzoek tot wijziging van veiligheidscertificaat) door of namens de
exploitant van luchthaven Midden-Zeeland.
5. Het rapport van Adecs Airinfra ‘obstakelvlakken helikoptersectoren Vliegveld Midden-Zeeland’ van
28 juli 2021 met het kenmerk ehmz210711not/rH/kd;
6. Alle overige correspondentie en informatie die in dit kader van belang zou kunnen zijn.
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 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 d blijft het verstrekken van informatie eveneens
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer.
-Ingevolge artikel 11, eerste lid, blijft het verstrekken van informatie achterwege voor zover dit
informatie betreft opgesteld ten behoeve van intern beraad met daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.
Zienswijzen
Wij hebben de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT), Adecs Airinfra Consultants, Airport
Midden-Zeeland en bureau To70 om een zienswijze gevraagd. De zienswijzen zijn als volgt:
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT):
ILT heeft op 20 oktober 2021 een zienswijze ingediend ten aanzien van de documenten:
- 1. Een e-mail van 12 juli 2021 van ILT aan de RUD Zeeland.
- 2. Een e-mail van 16 augustus 2021 van ILT aan de RUD Zeeland.
De ILT heeft geen bezwaar tegen de openbaarmaking van deze documenten op de voorgestelde
wijze: openbaarmaking waarbij op grond van artikel 10, tweede lid van de Wob de persoonsgegevens
zijn geanonimiseerd en persoonlijke beleidsopvattingen op grond van artikel 11 zijn weggelakt.
- 6. E-mailwisselingen ILT en RUD Zeeland
ILT heeft op 17 december 2021 een zienswijze ingediend en kenbaar gemaakt geen bezwaar te
hebben tegen openbaarmaking, mits persoonsgegevens en persoonlijke beleidsopvattingen
geanonimiseerd zijn op grond van artikel 10, tweede lid en artikel 11 van de Wob.
Adecs Airinfra Consultants
Adecs heeft op 7 oktober 2021 een zienswijze ingediend en kenbaar gemaakt geen bezwaar te
hebben tegen volledige openbaarmaking van:
5. Het rapport van Adecs Airinfra ‘obstakelvlakken helikoptersectoren Vliegveld Midden-Zeeland’ van
28 juli 2021 met het kenmerk ehmz210711not/rH/kd;
Wij hebben in dit rapport op grond van artikel 10, tweede lid van de Wob de persoonsgegevens
geanonimiseerd.
Ten aanzien van de documenten onder punt 6 heeft Adecs op 17 december 2021 een zienswijze
ingediend en kenbaar gemaakt bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van oude tekeningen. Deze
tekeningen/figuren zijn oude versies die voor verwarring zouden kunnen zorgen. Adecs heeft geen
bezwaar tegen openbaarmaking van de meest recente en laatste versie.
Airport Midden-Zeeland
Het vliegveld Midden-Zeeland heeft op 17 december 2021 een zienswijze ingediend en kenbaar
gemaakt bezwaar te hebben tegen documenten (e-mails) onder punt 6 omdat dit persoonlijke e-mails
zijn en persoonlijke meningen en opvattingen bevatten.
To70
Het bureau To70 heeft op 3 december 2021 een zienswijze ingediend en kenbaar gemaakt geen
bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van documenten (e-mails) onder punt 6.
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.
Op grond van uw verzoek hebben wij besloten uw verzoek toe te wijzen en u de gevraagde informatie
te verstrekken voor wat betreft de documenten die de Provincie Zeeland onder zich heeft.
Omdat de beslistermijn op het Wob-verzoek 23 november 2021 was, hebben wij de documenten onder
punt 1, 2 en 5 reeds op 19 november 2021 aan u verzonden per e-mail.
Voor de documenten onder punt 6 waarover een precisering aan u is verzocht op 5 oktober 2021,
hebben wij in overleg met u de termijn opgeschort tot eind januari 2022 voor het uitzoeken van de
diverse e-mails, het vragen van zienswijzen aan derden en het weglakken van persoonsgegevens en
persoonlijke beleidsopvattingen.
De documenten die gevraagd worden onder punt 3 en 4 zijn niet beschikbaar, omdat de aanvraag voor
het doorlopen van de veiligheidsprocedures en het verzoek tot wijziging van veiligheidscertificaat pas
gedaan kan worden als de wijziging verordening luchthavenbesluit Midden-Zeeland gepubliceerd is.
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Kortom deze documenten bestaan niet. Daarnaast zijn dit documenten die de Provincie Zeeland niet
onder zich heeft maar het vliegveld Midden-Zeeland als aanvrager. Het vliegveld Midden-Zeeland is
niet Wob-plichtig.
Wij zenden u per e-mail de volgende documenten gevraagd onder punt 6 van het verzoek:

I.

E-mail wisseling RUD Zeeland – ILT waarbij op grond van artikel 10, tweede lid van de Wob

de persoonsgegevens zijn geanonimiseerd en persoonlijke beleidsopvattingen op grond van
artikel 11 van de Wob zijn weggelakt.
II. E-mails Adecs met de opmerking dat de meest recente en laatste versie ten grondslag
ligt aan de aanvraag voor de Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim (VVGL) bij ILT. Op
grond van artikel 10, tweede lid van de Wob zijn persoonsgegevens geanonimiseerd en
persoonlijke beleidsopvattingen op grond van artikel 11 van de Wob zijn weggelakt.
III. E-mails Airport Midden-Zeeland waarbij op grond van artikel 10, tweede lid van de Wob de
persoonsgegevens zijn geanonimiseerd en persoonlijke beleidsopvattingen op grond van
artikel 11 van de Wob zijn weggelakt.
IV. E-mails van To70 waarbij op grond van artikel 10, tweede lid van de Wob de
persoonsgegevens zijn geanonimiseerd en persoonlijke beleidsopvattingen op grond van
artikel 11 van de Wob zijn weggelakt.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijk groeten,

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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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 0118631000. U kunt de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beleid-enregelgeving/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.

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