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De heer H.G. Heikens
Eursingerstraat 19
9431 AN WESTERBORK

Datum: 29 december 2022
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Zaaknummer: 2866770
Onderwerp: Besluit na zienswijze

Geachte heer Heikens,

Raadhuisplein 1
ma, wo, vr 8.30- 16.30
di 8.30- 14.30
do 8.30- 20.00

Smilde Oons Huus Elzenlaan 10
ma 8.30-12.00
do 8.30-12.00

Uw brief van: 2 november 2022
Uw kenmerk:
Bijlagen:
Verzonden op: 2 9 DEC. 2022

Bezoekadres
Beilen

U heeft een verzoek ingediend op grond van de Wet open overheid (Woo). Wij besluiten uw
verzoek gedeeltelijk toe te kennen.

Verzoek
Op 2 november 2022 ontvingen wij uw verzoek om openbaarmaking van documenten over
inzage wijziging bestemmingsplan/ bouwaanvraag perceel T417 Eursingerstraat
Westerbork.

Zienswijze
Wij hebben meerdere derde-belanghebbenden gevraagd om een zienswijze. Er is door één
van deze belanghebbenden een zienswijze ingediend. Wij hebben besloten deze zienswijze
over te nemen, waardoor er geen bezwaar meer bestaat tegen openbaarmaking zoals wij
dat beogen. Door de andere belanghebbenden is geen zienswijze ingediend. Voor deze
belanghebbenden bestaan geen bezwaren tegen de openbaarmaking zoals wij dat hebben
voorgelegd, zodat er voor ons geen aanleiding bestond om onze wijze van weglakken aan te
passen.

Documenten
U ontvangt bij dit besluit 35 documenten die wij hebben en die binnen uw verzoek vallen. In
bijlage 1 zit een inventarisatielijst waarin alle documenten genoemd en genummerd zijn. Op
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grond van de privacywetgeving en de Woo kan niet alles wat in de stukken staat openbaar
gemaakt worden. In de lijst ziet u per document of deze helemaal of gedeeltelijk openbaar is
gemaakt. Wordt het document gedeeltelijk openbaar gemaakt? Dan leest u in de lijst op
welke gronden bepaalde delen zijn weggelakt.

Motivering beslissing
In de documenten zijn bijzondere persoonsgegevens weggelaten. Deze gegevens vallen
onder een absolute uitzonderingsgrond in de Woo op basis waarvan deze informatie niet
openbaar gemaakt mag worden. Verder zijn in de documenten gegevens weggelakt die de
persoonlijke levenssfeer raken. Het belang van openbaarheid van deze gegevens weegt niet
op tegen het belang van de eerbiediging en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van de betrokken personen. Dat betekent dat namen van derden en ambtenaren zijn
weggelakt, hun e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en
aanwezigheidsinformatie die te herleiden is naar een persoon. Ook bepaalde zaaknummers
en codes zijn weggelaten omdat die mogelijk toegang kunnen geven tot de betreffende zaak
en daarmee tot persoonlijke informatie die niet voor u bestemd is.

Grondslag
Het besluit om bijzondere persoonsgegevens niet openbaar te maken is gebaseerd op artikel
5.1, eerste lid, onder d van de Woo. Het besluit om informatie over de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer niet openbaar te maken, is gebaseerd op artikel 5.1, tweede lid,
onder e, van de Woo.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de verzenddatum van
dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 24, 9410 AA Beilen. In het bezwaarschrift zet u:
• uw naam en adres;
• de datum van uw bezwaarschrift;
• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
• waarom u het niet met het besluit eens bent;
• uw handtekening.
Indien u beschikt over "DigiD" kunt u uw bezwaarschrift ook indienen via
www.middendrenthe.nl (zoek op: 'indienen bezwaarschrift').

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Regina van Breden, jurist, te bereiken op
maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer 0593 53 93 17. Vermeld bij een reactie
altijd uw zaaknummer.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethoud van Midden-Drenthe,

jurist
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