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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 4 september 2018
Ons kenmerk 36/5.3/201 8002086
Behandeld door mevrouw A. Popken (0592) 36 50 96
Onderwerp: Wob-besluit WK Wielrennen 2020 .

Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u ter informatie aan het besluit dat wij op 4 september 2018 hebben ge-
nomen. Het betreft een besluit op een verzoek om informatie op grond van de wet
openbaarheid van bestuur van het Dagblad van het Noorden.

Door het Dagblad van het Noorden is verzocht om alle documenten over het on-
derwerp WK Wielrennen 2020, dat mogelijk georganiseerd wordt dan wel zou worden
georganiseerd in de provincies Drenthe en Groningen, over de periode januari 2018
tot en met het moment van ontvangen van het Wob-verzoek. Het besluit en bijbeho-
rende inventarisatielijst treft u aan als bijlagen bij deze brief. Een dag na bekend-
making van dit besluit worden de stukken op de provinciale website
www. provincie.drenthe. nl/wob-verzoeken voor een ieder openbaar gemaakt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

--<, secrefans a.r. , VOO rzitter

)
Bijlagen: Besluit op Wob-verzoek en inventarisatielijst
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Assen, 4 september 2018
Ons kenmerk 361 5.312018002086
Behandeld door mevrouw A. Popken (0592) 36 50 96
Onderwerp: Beslu it Wob-verzoek

Geachte heer Van Sluis,

ln uw brief van 7 juni 2018, door ons ontvangen op I juni 2018, hebt u met een beroep
op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek om informatie ingediend
over WK Wielrennen 202O dal mogelijk georganiseerd wordt dan wel zou worden
georganiseerd in de provincies Drenthe en Groningen.

Procedure
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief 13 juni 2018. Bij brief
van 18 juni 2018 is de beslistermijn - met uw instemmen -in verband met de omvang
van het dossier en een zorgvuldige behandeling verdaagd tot en met 5 september
2018.

Zienswijzen
Derden zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op ons voornemen tot
openbaarmaking van documenten. Er is één zienswijze ingediend. ln de belangen-
afweging hebben wij deze zienswijze meegenomen.

Besluit
Op uw verzoek hebben wij als volgt besloten

ln bijgevoegde lnventarisatielijst Wob-documenten staan de documenten die onder de
reikwijdte van uw verzoek vallen.
Hieronder wordt onze systematiek toegelicht op grond waarvan ons besluit om be-
paalde documenten niet (geheel) te verstrekken wordt gemotiveerd.
ln de kolom Wob handeling hebben de documenten, voor zover van toepassing, een
code (of meerdere codes) gekregen, die correspondeert met een uitzonderingsgrond
uit de Wob en informatie over de toepassing daarvan (aanvullende nummering).
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De codering komt, voor zover nodig, ook terug op de documenten zelf. Zo wordt per
document gemotiveerd waarom het geheel, gedeeltelijk of niet verstrekt wordt. Hierna
wordt deze codering uitgewerkt.

Code 1 0.1 C io 10.2G Bedrijfs- en fabricagegegevens; artikel 10, lid 1 , sub c, Wob en

Onevenredige benadeling; artikel 10, lid 2, sub g, Wob

Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c van de Wob bepaalt dat het verstrekken van
informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die
door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn mede-
gedeeld.

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft verstrekking
van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het
belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van

derden.

Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige jurisprudentie worden verstaan:
al die gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid
met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met
betrekking tot de afzet van producten of de kring van afnemers of leveranciers.
Cijfers of gegevens die de financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen,
worden eveneens als bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt.
Openbaarmaking van deze gegevens weigeren wij veelal eveneens op grond van ar-
tikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. De desbetreffende informatie
betreft concurrentiegevoelige informatie en het belang van openbaarmaking weegt

onzes inziens niet op tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bena-
deling of bevoordeling als gevolg van het openbaar maken daarvan.
ln de documenten en op de inventarisatielijst kunt u zien welke gegevens wij als

bedrijfs- en fabricagegegevens hebben aangemerkt. Het gaat hierbij om documenten
in relatie tot de (financiële)plannen van TOC/Road Worlds. Vanwege het detailniveau
van de plannen waarin meer dan twintig jaar ervaring verwerkt zit, is het zeer nadelig

om deze (delen van) documenten openbaar te maken.

Persoonlijke levenssfeer;artikel 10,lid 2, sub e, Wob
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking
van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het
belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

Het weglakken van gegevens die de persoonlijke levenssfeer raken is op een dus-
danige manier gebeurd dat herleidbaar is om welk type gegevens het gaat. Om deze
reden is de codering niet op de documenten zelf toegevoegd.

Code 10.2E1- Persoonsgegevens van burgers
Met het oog op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokken natuurlijke
personen is informatie daarover uit sommige documenten weggelakt. Het gaat hier om
gegevens die tot individuele personen herleidbaar zijn, zoals namen, woonplaatsen,
telefoonnummers, e-mailadressen en rekeningnummers. Namen van personen die uit

hoofde van hun functie in de openbaarheid treden, zijn niet weggelakt.
Het openbaar maken van deze informatie weegt naar onze mening niet op tegen het
belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
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Code 10.2E2- Persoonsgegevens van ambtenaren
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking
van informatie achtenvege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het

belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Ambtenaren en andere bij

de besluitvorming betrokken personen kunnen in hun beroepshalve functioneren niet
altijd ten volle een beroep doen op de persoonlijke levenssfeer.

Volgens vaste jurisprudentie kan wel een beroep op de persoonlijke levenssfeer
worden gedaan als het gaat om gegevens als namen, telefoonnummers en e-mail-
adressen van ambtenaren of personen van andere organisaties. Namen en andere
naar een persoon herleidbare gegevens zijn immers persoonsgegevens en het belang
van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken
van deze informatie verzetten. Uitgangspunt hierbij is dat van openbaarmaking wordt
afgezien voor zover het gaat om ambtenaren en derden die niet uit hoofde van hun

functie in de openbaarheid treden.

Leidinggevenden en bestuurders treden volgens ons uit hoofde van hun functie in de
openbaarheid. De namen van deze functionarissen zijn derhalve zichtbaar. Volgens
ons weegt de persoonlijke levenssfeer van de andere betrokkenen a¡taarder dan het
publieke belang van openbaarmaking van deze informatie. ln alle documenten zijn de
persoonsgegevens, te weten namen, tot personen herleidbare functienamen, telefoon-
nummers en e-mailadressen van deze personen daarom onleesbaar gemaakt.

Ook uitlatingen van ambtenaren in de persoonlijke sfeer (bijvoorbeeld over gezond-

heid/ziekte) hebben wijweggelakt omdat in dat geval het belang van bescherming van
de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Voor
zover zinssneden in e-mails zijn weggelakt en niet zijn voorzien van een code, gaat

het om dergelijke uitlatingen van ambtenaren.

Code 2GP - Onevenredige benadeling; artikel 10, lid 2, sub g, Wob en persoonlijke

beleidsopvattingen; artikel 11, lid 1, Wob
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft verstrekking
van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het
belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van
derden.

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om informatie
uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt
verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip Documenten opgesteld ten

behoeve van intern beraad onder meer moeten worden begrepen: nota's van ambte-
naren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden en correspondentie tussen de
onderdelen van een provincie.

Ten aanzien van deze documenten moet van de bedoeling om ze als documenten
voor intern beraad beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze be-

doeling redelijkeruvijs kunnen vermoeden.
Een persoonlijke beleidsopvatting is een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie
van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door
hen aangevoerde argumenten.
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Uitgangspunt is dat persoonlijke beleidsopvattingen in geanonimiseerde vorm worden
verstrekt. Voor zover dit niet mogelijk is, omdat het gaat om ambtenaren die uit hoofde
van hun functie in de openbaarheid treden en wiens naam daarom blijft staan, dan wel
vanwege de kleine kring van betrokkenen in dit dossier, zijn de persoonlijke beleids-
opvattingen weggelakt. Daarnaast hebben wij de passages weggelakt voor zover de
inhoud hiervan inzicht geeft in de te voeren processtrategie voor de toekomst.
Waar deze code van toepassing is, is dit aangegeven in de documenten dan wel op
de i nventarisatiel ijst.

Documenten die reeds openbaar zijn
Een aantal documenten die onder het verzoek vallen, zijn reeds openbaar gemaakt,
zoals Statenstukken. Voor de volledigheid van de documenten zijn ook de reeds docu-
menten bij de te verstrekken documenten gevoegd. Documenten die reeds openbaar
zijn, zijn voorzien van de code RO. Waar deze code van toepassing is, is dit aange-
geven in de documenten dan wel op de inventarisatielijst.

Toezendinq documenten
De documenten, bestaande uit acht delen, worden u digitaal toegestuurd. Een dag na
bekendmaking van dit besluit aan u zullen de documenten op de provinciale website
voor een ieder openbaar worden gemaakt.

Provinciale Staten van Drenthe en belanghebbenden ontvangen een afschrift van dit
besluit.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i voorzitter

Bijlage: lnventarisatiel ijst Wob-docu menten

mb/coll

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van ver-
zending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedepu-
teerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit.
Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar
http://www. provincie.drenthe. nl/lokeUbezwaarschriften.

Afschrift aan:
- Provinciale Staten van Drenthe
- Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen
- The Organizing Connection BV, Angelenweg 153, 5349 TG Oss
- SportDrenthe, Eisenhowerstraat 35, 7901 AG Hoogeveen
- Stichting Cycling Championships Northern Netherlands, Aquarius '12,

9405 RC Assen



Doc nr. Pag nr.

Aantal 
pagina'
s Type doc Onderwerp Datum Wob-handeling

1 1 2 e-mails e-mails januari 2018 jan-18 10.2E1/10.2E2
1 3 40 e-mails e-mails februari 2018 feb-18 10.2E1/10.2E2
1 43 214 e-mails e-mails maart 2018 mrt-18 10.2E1/10.2E2/2GP
1 257 198 e-mails e-mails april 2018 apr-18 10.2E1/10.2E2

2 1 161 e-mails e-mails april 2018 apr-18 10.2E1/10.2E2
2 162 21 e-mails e-mails juni 2018 jun-18 10.2E1/10.2E2
2 184 76 e-mails e-mails mei 2018 mei-18 10.2E1/10.2E2/2GP
2 260 3 e-mails e-mails april 2018 apr-18 10.2E1/10.2E2
2 263 179 e-mails e-mails mei 2018 mei-18 10.2E1/10.2E2
2 442 4 e-mails e-mails april 2018 apr-18 10.2E1/10.2E2
2 446 29 e-mails e-mails mei 2018 mei-18 10.2E1/10.2E2

3 1 5 GS-nota WK wielrennen 2020 27-mrt-18 10.2E2
3 6 28 GS-nota met bijlagen WK wielrennen 2020 3-apr-18 10.2E2
3 34 14 PS brief met bijlagen WK wielrennen 2020 3-apr-18 10.2E2/RO
3 48 343 Statenstuk met bijlagen voorstel WK Wielrennen 2020 8-mei-18 10.2E2/RO
3 391 14 Statenstuk voorstel WK Wielrennen 2020 6-jun-18 10.2E2/RO
3 405 1 Statenbrief WK wielrennen 30-mei-18 10.2E2/RO
3 406 4 GS-nota Vervolg voorstel WK Wielrennen 2020 jun-18 10.2E2
3 410 1 Statenbrief Vervolg voorstel WK Wielrennen 2020 jun-18 10.2E2/RO

4 1 1 Brief Candidate 2020 UCI Road World Championships 21-mrt-18 10.2E1/RO
4 2 2 documenten risicoinventarisatie 16-apr-18
4 4 36 GS-nota's voorstel WK wielrennen 2020 20-apr-18 10.2E2
4 40 1 brief UCI brief wk wielrennen 8-feb-18 10.2.1/RO
4 41 12 bijlage Bijlagen GS nota voorstel wk wielrennen nb 10.2.1/RO
4 53 118 GS-nota's concept voorstel WK wielrennen 2020 24-apr-18 10.2E2
4 171 4 bijlage bijlage GS nota voorstel wk wielrennen nb RO
4 175 2 lijst lijst adressen/poll nb 10.2E1/10.2E2
4 177 5 memo Input overleg coalitie WK Wielrennen nb
4 182 9 beschikking concept Beschikking project ‘WK Wielrennen 2020,’ nb 10.2E1/10.2E2
4 191 14 correspondentie en info beleid en DAEB vrijstellingsbesluit apr-18 10.2E1/10.2E2/RO
4 205 28 GS-nota's Aanvullende informatie voorstel WK Wielrennen 2020 29-mei-18 10.2E2
4 233 58 handreiking DAEB handreiking nb RO
4 291 35 memo's staatssteun 24-mei-18 10.2E2
4 326 75 GS-nota's concept voorstel WK wielrennen 2020 17-apr-18 10.2E2
4 401 17 presentatie In de race voor de WK Wielrennen nb
4 418 23 documenten organisatie nb 10.2E2/RO
4 441 11 GS-nota's concept WK Wielrennen 2020 28-mrt-18 10.2E2
4 452 2 brief WK Wielrennen 2020 3-apr-18 10.2E2/RO



4 454 13 documenten In de race voor de WK Wielrennen nb RO
4 467 11 documenten risicoinventarisatie 23-apr-18
4 478 2 brieven brief / Vervolg voorstel WK Wielrennen 2020 februari/juni 10.2E1/10.2E2/RO
4 480 15 Aanvraag subsidieaanvraag Wereldkampioenschappen op de weg 2020 3-apr-18 10.2E1
4 495 6 e-mails correspondentie jun-18 10.2E1/10.2E2
4 501 2 documenten risicoinventarisatie 23-apr-18
4 503 1 brief Getoetste financiële haalbaarheid WK Wielrennen 2020 23-apr-18 10.2E1
4 504 65 GS-nota's concept voorstel WK wielrennen 2020 met bijlagen 17-apr-18 10.2E1/10.2E2/RO

5 1 351 Aanvraag en bijlagen subsidieaanvraag Wereldkampioenschappen op de weg 2020 25-apr-18 10.2E1/10.2E2/RO/10.1C j  
5 352 23 Statenstuk Voorstel WK Wielrennen 2020 6-jun-18 10.2E1/10.2E2
5 375 7 brief en nota vervolg wk wielrennen 30-mei-18 10.2E2/RO
5 382 104 GS-nota's concept nota's WK Wielrennen 2020 mrt-18 10.2E2
5 484 24 documenten imput bijpraatmoment/overleg 8-mrt-18 10.2E1/10.2E2
5 508 2 memo BO WK Wielrennen 30-mrt-18 10.2E2
5 510 9 documenten Hoofdlijn voorstel WK Wielrennen 2020 nb
5 519 111 GS-nota's concept nota's (Vervolg) voorstel WK Wielrennen 2020 mei-18 10.2E2
5 630 67 documenten In de race voor de WK Wielrennen nb 10.2E1/RO
5 697 1 Statenbrief ter informatie 30-mei-18 10.2E2/RO
5 698 24 GS-nota's concept nota's voorstel WK wielrennen 2020 26-apr-18 10.2E2
5 719 3 besluitenlijst Vergadering van Gedeputeerde Staten van Drenthe d.d. 8 mei 2018 8-mei-18
5 722 56 documenten haalbaarheidsonderzoek dec-16 10.2E1/RO
5 778 4 documenten risicoinventarisatie 23-apr-18
5 782 4 brieven WK Wielrennen 2020 1-jun-18 10.2E2/RO
5 786 16 GS-nota's concept nota's (aanvullende informatie) voorstel WK Wielrennen 2020 29-mei-18 10.2E2
5 802 17 Statenstuk voordracht Groningen 8-mei-18 10.2E2

6 1 377 e-mails met bijlagen e-mails met bijlagen maart 2018 mrt-18 10.2E1/10.2E2/RO
6 378 473 e-mails met bijlagen e-mails met bijlagen april 2018 apr-18 10.2E1/10.2E2/RO

8 1 149 e-mails met bijlagen e-mails met bijlagen 20 april 2018 20-apr-18 10.2E1/10.2E2/RO
8 150 8 e-mails met bijlagen e-mails met bijlagen 21 april 2018 21-apr-18 10.2E1/10.2E2/RO
8 158 38 e-mails met bijlagen e-mails met bijlagen 22 april 2018 22-apr-18 10.2E1/10.2E2
8 196 97 e-mails met bijlagen e-mails met bijlagen 23 april 2018 23-apr-18 10.2E1/10.2E2/RO
8 293 193 e-mails met bijlagen e-mails met bijlagen 24 april 2018 24-apr-18 10.2E1/10.2E2/RO
8 486 210 e-mails met bijlagen e-mails met bijlagen 25 april 2018 25-apr-18 10.2E1/10.2E2/RO
8 696 150 e-mails met bijlagen e-mails met bijlagen 26 april 2018 26-apr-18 10.2E1/10.2E2

7 1 75 e-mails met bijlagen e-mails met bijlagen april 2018 apr-18 10.2E1/10.2E2
7 76 1125 e-mails met bijlagen e-mails met bijlagen mei 2018 mei-18 10.2E1/10.2E2/RO
7 1202 12 e-mails met bijlagen e-mails met bijlagen juni 2018 jun-18 10.2E1/10.2E2/RO
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