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B.V. periode 01 januari 2020 tot
heden
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Uw kenmerk

Behandeld door

Verzonden

Middelburg, 16 juni 2022

Geachte heer
Op 24 mei 2022 heeft u Gedeputeerde Staten van Zeeland op grond van de Wet open
overheid (Woo) verzocht om informatie over het volgende:
‘Namens de volgende bedrijven is in de periode 1 januari 2020 tot en met heden een
subsidieaanvraag gedaan, die al dan niet is toegekend:
Organisatie
KvK
Uni-Program B.V.
22031399
Colijn It B.V.
22042020
Middels deze brief verzoek ik u om inzage in alle stukken die betrekking hebben op deze
subsidieaanvragen. Onder de reikwijdte van dit verzoek vallen eveneens niet toegekende
aanvragen.’
Het verzoek is bij ons ontvangen op 24 mei. Dat betekent dat de uiterste beslisdatum 21 juni
is.
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.

Zoekproces
Gelet op de door u omschreven aangelegenheid is gezocht binnen de daartoe geëigende
systemen van de provincie Zeeland. Hierbij is er alles aangedaan om tot een zo volledige
mogelijke zoekslag te komen.
Gelet op deze zoekslag zijn geen documenten aangetroffen. Uw Woo-verzoek wordt dan ook
afgewezen.
Volledigheidshalve willen we u nog wijzen op het openbare subsidieregister van de provincie
Zeeland, welke te vinden is op onze provinciale website.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,
namens dezen,

Afdelingsmanager Personeel, Omgeving en Juridische Zaken

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