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Aan:   
 
 
per e-mail verzenden aan:  

 

 
 
 
Datum : 23-06-2022 
Documentnr. : 2022-052538 
Dossiernummer  : K38607 
Behandeld door :  
Telefoonnr. :  
Antwoord op : Uw Woo-verzoek van 10 april 2022 
Onderwerp : Besluit op uw Woo-verzoek 
 
 
Geachte , 
 
Op 10 april 2022 heeft u een verzoek ingediend om informatie op basis van de Wet open overheid (hierna: 
Woo). 
 
Het Woo-verzoek 
Uw Woo-verzoek bestaat uit de rapportage naar aanleiding van de nulmeting privacy uitgevoerd door bureau 
KPMG in 2017. 

 
Zienswijzen 
Op 8 juni 2022 zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. De beslistermijn is 
op grond van artikel 4.4 lid 3 Woo met twee weken opgeschort. Wij hebben u hier per brief van 8 juni 2022 over 
geïnformeerd.  
 
Inventarisatie documenten 
Wij hebben de gevraagde informatie verzameld, beoordeeld, waar nodig gelakt en een besluit genomen over de 
openbaarmaking van de informatie. Het betreft één document. De informatie die wij openbaar maken vindt u in 
de bijlage. 
 
Besluit 
Wij besluiten de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken en lichten dat hierna toe.  
 
Geen openbaarmaking vanwege eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder e, van de Woo hoeft informatie die herleidbaar is tot een persoon 
niet openbaar gemaakt te worden. In het document staan persoonsgegevens zoals namen, email adressen en 
telefoonnummers. Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer vinden wij zwaarder wegen 
dan het belang van openbaarmaking. Deze persoonsgegevens zijn daarom onleesbaar gemaakt onder 
vermelding van 5.1.2.e. 
 
Geen openbaarmaking vanwege vertrouwelijk meegedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens 
Op grond van artikel 5.1, eerste lid, onder c, van de Woo hoeft informatie die vertrouwelijk aan de overheid is 
verstrekt niet openbaar gemaakt te worden. Een belanghebbende heeft aangegeven dat het document 
informatie bevat omtrent bedrijfsspecifieke methodologie die vertrouwelijk is gedeeld. Dit is aldus een absolute 
uitzonderingsgrond op de openbaarmaking, waardoor de desbetreffende informatie onleesbaar is gemaakt 
onder vermelding van 5.1.1.c. 
 



 

 

Openbaarmaking  
Het document wordt als bijlage bij dit besluit meegestuurd. Dit besluit zal worden geplaatst op 
https://www.provinciegroningen.nl/contact/wob-besluiten/ , zodat het voor eenieder beschikbaar is 
 
Bezwaar 
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een 
bezwaarschrift indienen. Meer informatie daarover vindt u op onze website 
www.provinciegroningen.nl/contact/klacht-over-de-provincie/bezwaar-maken. Als u overweegt een 
bezwaarschrift in te dienen dan kunt u ook eerst contact met ons opnemen, zodat wij het besluit kunnen 
toelichten. 
 
Dat u bezwaar maakt, heeft geen directe gevolgen voor dit besluit. Het wel of niet openbaar maken van de 
informatie gebeurt ondanks uw bezwaarschrift. Wilt u dit tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift 
tegenhouden dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt 
u vinden op www.rechtspraak.nl. 
 
Meer informatie? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met  via  of per mail naar 

@provinciegroningen.nl. U kunt ook contact opnemen via woo@provinciegroningen.nl of 
telefoonnummer 050 – 316 4911 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog nadere vragen hebben dan 
ontvangen wij u graag voor een gesprek op het Provinciehuis.  
 
 
 Hoogachtend,  
  
 Gedeputeerde Staten van Groningen:  
  
 Namens dezen:  
 
   
  
 Teamleider Kwaliteit en Control  
  
 Domein Bestuurszaken 
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