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Middelburg, 20 februari 2020 
 
Geachte heer  
 
Op 23 januari 2020 heeft u, bij het college van Burgemeester en wethouders van gemeente Veere 
(hierna: gemeente) een verzoek om informatie ingediend, waarin u zich beroept op de Wet openbaarheid 
van bestuur (hierna: Wob). Uw verzoek betreft documenten die betrekking hebben op het voornemen om 
het natuurweiland, gelegen direct ten oosten van camping "De Veerse Dam" te bestemmen tot 
natuurbegraafplaats, dan wel toestemming te geven om als zodanig gebruikt te worden. 
 
Ingevolge artikel 4 van de Wob is de gemeente verplicht een schriftelijk verzoek door te zenden en de 
verzoeker daarvan op de hoogte te stellen indien een ander bestuursorgaan mogelijk over andere 
documenten met gegevens beschikt. De gemeente heeft uw verzoek daarom aan ons doorgezonden. 
 
Met betrekking tot uw verzoek hebben wij de beschikking over een tweetal documenten, te weten twee 
mailwisselingen. 
 
Wettelijk kader 

 Ingevolge artikel 1, aanhef en onder a, van de Wob wordt in deze wet en de daarop rustende 
bepalingen verstaan onder document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of 
ander materiaal dat gegevens bevat. 

 Ingevolge artikel 2, eerste lid van de Wob verstrekt een bestuursorgaan bij de uitvoering van zijn 
taak, onverminderd het elders bij wet bepaalde, informatie overeenkomstig deze wet en gaat 
daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie. 

 Ingevolge artikel 3, eerste lid van de Wob, kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in 
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. 

 Ingevolge artikel 3, tweede lid van de Wob, meldt de verzoeker bij zijn verzoek de bestuurlijke 
aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te 
ontvangen. 

 Ingevolge artikel 10, eerste lid, aanhef en onder d van de Wob blijft het verstrekken van informatie 
achterwege voor zover dit persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 
Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer maakt. 

 Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob blijft het verstrekken van informatie 
eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 

 Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wob blijft het verstrekken van informatie 
eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van 
onevenredige bevoordeling of benadeling. 
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Besluit 
Op grond van uw verzoek en het gestelde in de Wob hebben wij het volgende besloten: 
 
 
I. 
Wij verstrekken u het document ‘mailwisseling oktober’2019’.  
II. 
Toezending van het document ‘mailwisseling november 2019’ laten wij achterwege. 
 
Overwegingen 
I. 

 Het door u gevraagde document kan op basis van het wettelijk kader verstrekt worden. 

 In het document komen persoonsgegevens voor. Wij hebben een afweging gemaakt tussen enerzijds 
het belang van het verstrekken van informatie, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wob, en 
anderzijds het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, als bedoeld in 
artikel 10, lid 2 sub e van de Wob. Wij komen tot de conclusie dat het belang van de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer prevaleert. U ontvangt het document dan ook 
geanonimiseerd. 

II. 

 Toezending van het document ‘mailwisseling november 2019’ laten wij achterwege, omdat dit 
document reeds door gemeente Veere openbaar is gemaakt. 
 

Conclusie 
U ontvangt het volgende document als bijlage bij deze brief. 
1. mailwisseling oktober 2019. 
 
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 
namens deze, 
 
 
 
 

 
 

 
 
Rechtsmiddelen 
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. Wilt u meer informatie over de 
bezwaarschriftenprocedure, neem dan contact op met de afdeling Personeel, Omgeving, en Juridische zaken van de Provincie 
Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, telefoonnummer +31 118 631254 / +31 118 631319. U kunt de informatie ook downloaden via 
www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken 
 
Voorlopige voorziening: 
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, 
Postbus 90006, 4800 PA, Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 

 



Van:  

Verzonden: vrijdag 11 oktober 2019 21:33 

Aan:  

Onderwerp: Re: Eventuele vergunningen Natura2000 gebied 

Beste mevrouw  

wij gaan graag op uw aanbod in. Wij kunnen bijvoorbeeld maandagmiddag de 21e oktober, dinsdag 

22 oktober en woensdag 23 oktober de hele dag. 

groeten, 

 

Op di 8 okt. 2019 om 13:11 schreef  

 

Goedemiddag, 

Uw perceel ligt inderdaad binnen de begrenzing van Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren, 

zie kaartje hieronder. Ik denk dat het goed is om een afspraak te maken dat wij hierover eens met 

elkaar in gesprek gaan. Dan kan ik u uitleggen hoe het precies zit en kunt u mij uitleggen wat uw 

plannen met het perceel zijn. Is dat wat u betreft een goed idee? Zo ja, dan ontvang ik graag van u 

een aantal data en tijd voorstellen, zodat we een geschikte dag kunnen plannen. 

 

Figuur 1: ligging perceel binnen begrenzing Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren 

 Met vriendelijke groet, 
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Van:  

Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 09:27 

Aan:  

Onderwerp: Re: Eventuele vergunningen Natura2000 gebied 

 

Beste mevrouw  

 

hartelijk dank voor uw antwoord. Onderstaande afbeelding geeft weer om welk perceel het gaat. In 

de blauwe lijn is het complete perceel. Binnen de rode cirkel hebben wij nu activiteiten uitgevoerd. 

bij voorbaat dank voor uw reactie, 

Groeten, 

 

 

Figuur 2 begrenzing perceel en aanduiding van locatie uitgevoerde werkzaamheden 

Op ma 7 okt. 2019 om 15:28 schreef  

Goedemiddag, 

  

Uw vraag is bij mij terecht gekomen. Is het voor u mogelijk om mij een kaartje/googlemaps foto te 

sturen waarop staat aangegeven om welk perceel het precies gaat? 

  

Met vriendelijke groet, 

http://scanmail.trustwave.com/?c=8790&d=ptig3SiX7vZ3yso-SDdFDFn5-xU-AD89gI1yxoG5WQ&u=http%3a%2f%2fwww%2ezeeland%2enl%2f
https://scanmail.trustwave.com/?c=8790&d=ptig3SiX7vZ3yso-SDdFDFn5-xU-AD89gNp4x4C-VA&u=https%3a%2f%2ftwitter%2ecom%2fprovzeeland
https://scanmail.trustwave.com/?c=8790&d=ptig3SiX7vZ3yso-SDdFDFn5-xU-AD89gIIoy4HvCQ&u=https%3a%2f%2fwww%2efacebook%2ecom%2fprovinciezeeland
https://scanmail.trustwave.com/?c=8790&d=ptig3SiX7vZ3yso-SDdFDFn5-xU-AD89gIlzx4G7WA&u=https%3a%2f%2fwww%2einstagram%2ecom%2fprovinciezeeland%2f
https://scanmail.trustwave.com/?c=8790&d=ptig3SiX7vZ3yso-SDdFDFn5-xU-AD89gIh7yoK7Wg&u=https%3a%2f%2fdataportaal%2ezeeland%2enl%2f
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Van:   

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 14:51 

Aan:  

CC:  

Onderwerp: Eventuele vergunningen Natura2000 gebied 

  

Geachte mevrouw  

Wij hebben een vraag aan u omdat ons één en ander niet duidelijk is rondom een Natura2000 gebied 

in Zeeland. Sinds februari j.l. hebben wij een perceel gekocht wat in het Natura2000 gebied de 

Manteling van Walcheren ligt. Het is gelegen aan het Veerse Meer aan de Noorddijk te 

Vrouwenpolder. Het perceel is 3 hectare groot en vraagt onderhoud. Wij zijn daar al mee begonnen, 

niet wetende dat we hier mogelijk aan regels gebonden zijn. Via de gemeente Veere zijn we 

gecontacteerd dat er mogelijk een vergunning nodig is voor het uitvoeren van activiteiten op onze 

grond. De gemeente Veere heeft contact met ons opgenomen nadat omwonenden onze activiteiten 

hadden gemeld, wat ze mogelijk ook bij u hebben gedaan. Ons leek het niet meer dan normaal dat 

groen onderhouden wordt en dat wij activiteiten op onze grond uit mogen voeren. 

De uit te voeren activiteiten bestaan uit het onderhouden van het groen en het aanleggen van een 

wandelpad over een deel van het gebied. Kunt u ons informatie verstrekken hoe we hier te werk 

dienen te gaan? 

Hartelijke groet, 

http://scanmail.trustwave.com/?c=8790&d=ptig3SiX7vZ3yso-SDdFDFn5-xU-AD89gI1yxoG5WQ&u=http%3a%2f%2fwww%2ezeeland%2enl%2f
https://scanmail.trustwave.com/?c=8790&d=ptig3SiX7vZ3yso-SDdFDFn5-xU-AD89gNp4x4C-VA&u=https%3a%2f%2ftwitter%2ecom%2fprovzeeland
https://scanmail.trustwave.com/?c=8790&d=ptig3SiX7vZ3yso-SDdFDFn5-xU-AD89gIIoy4HvCQ&u=https%3a%2f%2fwww%2efacebook%2ecom%2fprovinciezeeland
https://scanmail.trustwave.com/?c=8790&d=ptig3SiX7vZ3yso-SDdFDFn5-xU-AD89gIlzx4G7WA&u=https%3a%2f%2fwww%2einstagram%2ecom%2fprovinciezeeland%2f
https://scanmail.trustwave.com/?c=8790&d=ptig3SiX7vZ3yso-SDdFDFn5-xU-AD89gIh7yoK7Wg&u=https%3a%2f%2fdataportaal%2ezeeland%2enl%2f
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