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Geachte heer , 

Op 2 november 2022 heeft u Gedeputeerde Staten op grond van de Wet open overheid (Woo) 
verzocht om “een afschrift van de onderzoek aanvraag”. 

Bevestiging ontvangst 
Uw brief is ontvangen op 2 november 2022 en is aan te merken als een verzoek om informatie als 
bedoeld in artikel 4.1 van de Wet open overheid (Woo) voor zover deze ziet op niet openbare 
informatie neergelegd in documenten en verband houdt met een publieke taak en voor zover die 
documenten onder ons berusten of behoren te berusten.  

Op uw Woo-verzoek dient op basis van artikel 4.4, eerste lid, van de Woo zo spoedig mogelijk, doch 
binnen vier weken gerekend vanaf de dag waarop het verzoek is ontvangen, te worden beslist. Dit 
betekent dat u uiterlijk op 1 december 2022 een besluit tegemoet kunt zien. 

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

Inhoud van uw verzoek 
In uw Woo-verzoek vraagt u zoals opgemerkt om een afschrift van de onderzoek aanvraag. 

Wettelijk kader 
Bijzondere regeling 
Uit artikel 1.1 van de Woo volgt dat behoudends beperkingen die de Woo stelt eenieder het recht heeft 
op toegang tot publieke informatie. Uit artikel 8.8 van de Woo, in verbinding met de bijlage bij de Woo 
en artikel 1.1 van de Woo volgt dat enkele onderdelen van de Woo niet van toepassing zijn indien het 
informatie betreft waarvoor een regeling geldt die in de bijlage is opgenomen. In dat geval wordt geen 
toepassing gegeven aan artikelen 3.1, 3.3, 4.1, 5.1, eerste, tweede en vijfde lid, en 5.2 van de Woo. 
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Het document waar u om vraagt valt onder de reikwijdte van artikel 28, tweede lid van de Wet 
bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Wet Bibob), opgenomen in de bijlage 
bij de Woo.  

Overwegingen 
Artikel 28, tweede lid, van de Wet Bibob stelt: “Het bestuursorgaan dat of de rechtspersoon met een 
overheidstaak die een advies ontvangt, geeft de daarin opgenomen gegevens niet door, behoudens 
aan: a.de betrokkene, uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is ter motivering van de naar aanleiding 
van het advies te nemen beslissing.”  

Artikel 7a, zesde lid, van de Wet Bibob stelt: “Artikel 28, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing 
op de door het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak van de betrokkene op 
grond van het tweede of derde lid verkregen gegevens alsmede op de bevindingen van het eigen 
onderzoek.”. 

De informatie die u vraagt valt onder artikel 7a, zesde lid van de Wet Bibob aangezien wij de advies 
aanvraag bij het Bureau (Landelijk Bureau Bibob) hebben gedaan op basis van ontvangen gegevens 
en bevindingen naar aanleiding van de uitvoering van het eigen onderzoek.  

Artikel 28, tweede lid, van de Wet Bibob is van overeenkomstige toepassing verklaard in art. 7a, zesde 
lid van de Wet Bibob. Dat betekent dat de informatie die u vraagt onder een regeling valt die is 
opgenomen in de bijlage bij art. 8.8 van de Woo. Op deze regeling zijn verschillende onderdelen van 
de Woo niet van toepassing, waaronder artikel 4.1 van de Woo.  

Besluit 
Onder verwijzing naar artikel 8.8 van de Woo, in verbinding met de bijlage bij artikel 8.8 van de Woo en 
de artikelen 28, tweede lid en 7a, zesde lid van de Wet Bibob wordt het verzoek tot openbaarmaking 
van de informatie afgewezen. 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 

mevr. Drs. J.M.J. Hoffius 
Afdelingsmanager Bestuursondersteuning 

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: 
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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