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Geachte maten van de maatschap Michielsen-de Moor, 

Op 1 november 2022 heeft u Gedeputeerde Staten op grond van de Wet open overheid (Woo) 
verzocht om: 

- “Alle agrarische percelen in oost Zeeuws Vlaanderen (oostelijk van het kanaal van Gent naar  
Terneuzen) die de laatste vijf jaar in eigendom waren/zijn van de provincie, met de kadastrale  
nummers en een kaart daarbij.  

- Een lijst van die percelen met daarbij de namen van die bedrijven aan wie u wel heeft  
verpacht”. 

Op 9 november 2022 is u, namens Gedeputeerde Staten de ontvangst bevestigd van uw Woo-verzoek 
en is u te kennen gegeven dat u uiterlijk op 1 december 2022 een besluit tegemoet kon zien. Hierbij is 
u tevens medegedeeld dat het zou kunnen zijn dat die datum niet haalbaar zou blijken. Het besluit 
wordt dan verdaagd.  

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

Inhoud van uw verzoek 
In uw Woo-verzoek vraagt u zoals opgemerkt om  

- “Alle agrarische percelen in oost Zeeuws Vlaanderen (oostelijk van het kanaal van Gent naar  
Terneuzen) die de laatste vijf jaar in eigendom waren/zijn van de provincie, met de kadastrale  
nummers en een kaart daarbij.  

- Een lijst van die percelen met daarbij de namen van die bedrijven aan wie u wel heeft  
verpacht”. 

 
Wettelijk kader 
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Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Op grond van artikel 4.1, eerste lid, van de Woo kan 
eenieder een verzoek om 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 bepalend 
voor de reikwijdte van uw verzoek. 
 
Gelet op de door u omschreven aangelegenheid is gezocht binnen de systemen van Gedeputeerde 
Staten. Hierbij is er alles aan gedaan om tot een zo volledige mogelijke inventarisatie te komen. Het 
zoekproces heeft geleid tot de volgende bevindingen.  
 
Wij hebben geen lijst van alle agrarische percelen in Oost Zeeuws Vlaanderen (oostelijk van het 
kanaal van Gent naar Terneuzen) die de laatste vijf jaar in eigendom waren/zijn van de provincie, met 
de kadastrale nummers en een kaart daarbij. Ook hebben wij geen lijst van die percelen met daarbij de 
namen van die bedrijven aan wie die provincie heeft verpacht. 
 
Overwegingen 
De Woo bevat geen verplichting om gegevens te vervaardigen die niet in bestaande documenten (die 
bijvoorbeeld niet in een database) zijn neergelegd. Zie hiervoor de uitspraak ECLI:NL:RVS:2019:2617. 
Indien, om verzochte informatie uit een database te krijgen, gegevens moeten worden verzameld én 
bewerkt, is sprake van het vervaardigen van een document. Hiertoe zijn wij niet verplicht. Zie hiervoor 
de uitspraak ECLI:NL:RVS:2017:414. 
 
De informatie waar u om vraagt, althans alle percelen, in eigendom van de provincie, gelegen in een 
bepaalde regio over een bepaalde tijdsperiode, is in de openbare registers van het Kadaster op te 
vragen. Deze informatie is derhalve reeds openbaar. De Woo is enkel van toepassing op nog niet 
openbare informatie. Zie hiervoor ook de Uitspraak 201207861/1/A3 - Raad van State 
 
De andere informatie waar u om vraagt, zijnde de lijst van die percelen met daarbij de namen van die 
bedrijven aan wie de provincie heeft verpacht, is zoals gezegd niet voorhanden, en zou tevens 
vanwege bepalingen uit de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in relatie met de 
uitzonderingsgronden vanuit de Woo niet verstrekt mogen worden.      
 
Besluit 
Uw Woo-verzoek wordt afgewezen, omdat wij niet beschikken over de informatie waar u om vraagt. 
Wij verwijzen u door naar de openbare registers van het Kadaster waar een gedeelte van de informatie 
op te vragen is. 
 
Dit Woo-besluit wordt geanonimiseerd gepubliceerd op zeeland.nl/loket/woo-verzoek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 

https://www.raadvanstate.nl/@89443/201207861-1-a3/
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namens dezen, 

F. Chervet 
Afdelingsmanager Infrastructuur en Vastgoed 

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

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. 

https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken
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