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Geachte heer

Naar aanleiding van uw verzoek van 6 mei 2022 tot het verstrekken van informatie op grond 
van de Wet open overheid (Woo), berichten wij u als volgt.  
 
Verzoek  
Uw verzoek betreft de volgende informatie:  

- alle interne en externe notities, memo's, gespreksverslagen, opdrachtverstrekkingen, 
offertes, correspondentie, sms-berichten, WhatsApp-berichten en/of andersoortige 
documenten; - in de periode van 23 februari 2022 tot aan heden; - van en aan 
(personen en ondernemingen werkzaam) voor de provincie Zeeland, Vliegveld 
Midden-Zeeland (Zeeland Airport), Bristow Helicopters Ltd, Bristow Group Ine., 
Bristow EU Holdco B.V., Bristow Netherlands B.V. of andere daaraan gelieerde 
ondernemingen die op enigerlei wijze verband houden met: 
- (lopende bezwaren/beroepen tegen) de Verklaring veilig gebruik luchtruim 
(WGL);  
- het nieuwe Luchthavenbesluit; 
 - het door de provincie Zeeland gevraagde onafhankelijke objectieve advies 
over de (on)mogelijkheden voor SAR-vluchten binnen het nieuwe 
Luchthavenbesluit. 

 
Wettelijk kader 
- Ingevolge artikel 2.1 van de Wet open overheid (Woo) wordt in deze wet en daarop rustende 
bepalingen verstaan onder document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in 
artikel 2.2, eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijke stuk of ander geheel van 
vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van dat orgaan, 
die persoon of college. 
 
- Ingevolge artikel 4.1, eerste lid, kan eenieder een verzoek om publieke informatie richten tot 
een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame 
instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan 
op het verzoek. 
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- Ingevolge artikel 4.4, tweede lid, kan het bestuursorgaan de beslissing voor ten hoogste 
twee weken verdagen, indien de omvang of de gecompliceerdheid van de informatie een 
verlenging rechtvaardigt. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn 
schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. 
 
-Ingevolge artikel 4.4, derde lid, wordt onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet 
bestuursrecht de termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de 
dag na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven 
aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot en met de dag waarop door de 
belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor 
gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
 
-Ingevolge artikel 5.1, tweede lid sub e, blijft het openbaar maken van informatie achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer; 
 
-Ingevolge artikel 5.1, vijfde lid, kan in uitzonderlijke gevallen openbaarmaking van andere 
informatie dan milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking 
onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of 
tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling opweegt. 
Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van 
enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens op een van 
de in het eerste of tweede lid genoemde gronden. 
 
Besluit 
Wij hebben bij Woo-besluit van 14 juni 2022, zaaknummer 132004, u reeds alle documenten 
verstrekt die de Provincie Zeeland onder zich heeft met betrekking tot: 
 

- Documenten in het kader van bezwaar/beroep tegen VVGL 
Wij hebben geen interne en externe notities, memo’s, gespreksverslagen, 
opdrachtverstrekkingen, offertes, correspondentie, sms-berichten, WhatsApp-berichten en/of 
andersoortige documenten onder ons met betrekking tot lopende bezwaren/beroepen tegen 
de Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim (VVGL) omdat de Provincie Zeeland geen partij in 
deze bezwaar procedure is. De VVGL is door ILenT afgegeven en bezwaar richt zich tegen 
het besluit van ILenT.  
Wij hebben van ILenT de beslissing op bezwaar ontvangen. Deze hebben wij u reeds 
toegezonden bij Woo-besluit van 14 juni jl.  
 

- Documenten in het kader van het nieuwe luchthavenbesluit Midden-Zeeland 
Het luchthavenbesluit is sinds 25 november 2021 in werking en onlangs onherroepelijk 
geworden. Hierover hebben wij geen interne en externe notities, memo's, gespreksverslagen, 
opdrachtverstrekkingen, offertes, correspondentie, sms-berichten, WhatsApp-berichten en/of 
andersoortige documenten in de periode van 23 februari 2022 tot aan heden. Alle 
documenten aangaande de procedure van de wijziging van het luchthavenbesluit zijn reeds 
openbaar gemaakt. 
 

- Documenten aangaande het advies SAR-helikopter op vliegveld Midden-
Zeeland 

Voor wat betreft de adviesaanvraag voor het stationeren van een SAR-helikopter op vliegveld 
Midden-Zeeland hebben wij u reeds bij Woo-besluit van 14 juni jl. de adviesopdracht en het 
advies openbaar gemaakt.  
 
Wij hebben verder geen interne en externe notities, memo’s, gespreksverslagen, offertes, 
correspondentie, sms-berichten, WhatsApp-berichten en/of andersoortige documenten met 
betrekking tot het door de Provincie gevraagde onafhankelijke objectief advies over de 
(on)mogelijkheden voor SAR-vluchten binnen het nieuwe Luchthavenbesluit, omdat de 
adviesopdracht door de RUD Zeeland aan het onafhankelijke bureau is gedaan. Wij hebben 
de RUD Zeeland gemandateerd voor luchtvaarttaken.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=4:15&g=2022-05-19&z=2022-05-19
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=4:15&g=2022-05-19&z=2022-05-19
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=4:8&g=2022-05-19&z=2022-05-19


Behoort bij brief met zaaknummer: 151571 3 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 

mevr. mr. R.B. Jobse 
Afdelingsmanager Personeel, Omgeving en Juridische Zaken 

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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