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Middelburg, 15 oktober 2019

Geachte heer ,

Naar aanleiding van uw verzoek om informatie van 18 september 2019, ingekomen 19 september 2019, 
waarbij u een beroep doet op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) berichten wij u als volgt.

U verzoekt om informatie hoeveel water Evides oppompt en hoeveel water Evides compenseert.

Aangezien dit informatie betreft van derden, hebben wij toepassing gegeven aan artikel 4:8 van de 
Algemene wet bestuursrecht zodat derden de gelegenheid hebben hun zienswijze over openbaarmaking 
van deze informatie bij ons kenbaar te maken.
Evides heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van de informatie waar u om 
verzoekt.

Wettelijk kader.
Op grond van artikel 3 lid 1 van de Wob kan eenieder een verzoek om informatie neergelegd in 
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan. De verzoeker behoeft 
bij zijn verzoek geen belang te stellen (artikel 3 lid 3 van de Wob).
Openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) blijft achterwege indien de 
uitzonderingsgronden van artikel 10 en 11 van de Wob van toepassing zijn.

U verzoekt met een beroep op de Wob tevens om de ontrekkingsvergunning(en) van Evides geheel in te 
trekken en ook maatregelen te nemen, dat het teveel onttrokken op korte termijn wordt gecompenseerd. 
Dit verzoek betreft geen bestuurlijke aangelegenheid maar een feitelijke handeling en valt derhalve niet 
onder de reikwijdte van de Wob.
De Wob ziet op informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid (artikel 3 lid 1 
van de Wob).



Besluit
Wij maken de informatie hoeveel water Evides oppompt en hoeveel water Evides compenseert openbaar. 
In de bijlage treft u deze informatie aan.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten, 
namens dezen,

,
Programmamanager Fysieke Leefomgeving

Bijlagen:
1. Staafdiagram Jaarlijkse onttrekking en infiltratie drinkwaterproductielocatie Haamstede (1931 -2018)

Rechtsmiddelen
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 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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