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pro'uincieþrenthe

Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, lB december 2O18

Ons kenmerk 51 I 5.1 31201 8002940
Behandeld door de heer N. Drenth (0592) 36 Sg 90
Onderwerp: Wob-verzoek RTL Nederland
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over ons besluit op een verzoek om informatie op grond van
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dat wijop 18 december 2018 hebben
genomen.

Het verzoek van RTL Nederland gaat over inspecties op badinríchtingen type A en B
Verzocht wordt om inspectierapporten (bij ons vervat in brieven) en data over deze
inspecties van 1 januari 2016 tot I oktober 2018. wij hebben besloten deze docu-
menten openbaar te maken met inachtneming van uitzonderingen opgenomen in
de Wob.

Het besluit en de documenten worden op de provinciale website
www.provincie.drenthe.nl/wob-verzoeken voor een ieder openbaar gemaakt. Kort-
heidshalve verwijzen wij naar deze publicatie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

km/coll

voorzitter
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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 1 I december 2018
Ons kenmerk 51 /5. 1 31201 8002940
Behandeld door de heer N. Drenth (0592) 36 59 90
Ondenverp: Wob-verzoek RTL Nederland
Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over ons besluit op een verzoek om informatie op grond van
de wet openbaarheid van bestuur (wob) dat wijop 18 december 201g hebben
genomen.

Het verzoek van RTL Nederland gaat over inspecties op badinrichtingen type A en B.
Verzocht wordt om inspectierapporten (bij ons vervat in brieven) en data over deze
inspecties van 1 januari 2016 tot I oktober 2018. wij hebben besloten deze docu-
menten openbaar te maken met inachtneming van uitzonderingen opgenomen in
de Wob.

Het besluit en de documenten worden op de provinciale website
www.provincie.drenthe.nl/wob-verzoeken voor een ieder openbaar gemaakt. Kort-
heidshalve verwijzen wij naar deze publicatie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

kmicoll

voorzitter


