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Wobverzoek inzake gedogen bij BRZO-bedrijven

Geachte
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,

Op 7 december 2020 hebben wij van u een verzoek ontvangen om informatie op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur. U vraagt ons om informatie over - kort gezegd - het gedogen bij
BRZO-bedrijven.
Eerder hebben wij u bericht dat wij het verzoek zouden doorsturen aan de provincie Groningen, omdat
de provincie ons dat vroeg. Bij nader inzien heeft de provincie ons verzocht het verzoek zelf af te
handelen. U heeft dat telefonisch al gehoord van de behandelende ambtenaar, maar hierbij bevestigen
wij dat nog, voor de volledigheid.
Wij hebben uw verzoek toegewezen. Wel hebben wij een aantal gegevens onleesbaar gemaakt. We
lichten dat als volgt toe.
Behandeling van het verzoek
Er zijn zeven gedooggevallen die vallen binnen de reikwijdte van uw verzoek. Het gaat om
gedoogsituaties van Avebe UA, Coöperatie Koninklijke Cosun UA, Nouryon Industrial Chemicals BV,
Renewi Nederland BV, Teijin Aramid BV, Reining Warehousing BV en JPB Logistics BV.
Wij hebben de documenten, die binnen uw verzoek vallen, verzameld en de betreffende bedrijven
gevraagd om hun zienswijze te geven over openbaarmaking daarvan.
Teijin Aramid heeft verzocht om een aantal gegevens niet openbaar te maken, omdat dit
concurrentiegevoelige informatie betreft en als bedrijfs- en fabricagegegevens kunnen worden
beschouwd, die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.

Nouryon heeft verzocht om een bestand met de planning van het project Bio Gruine Daamp, waar het
gedoogverzoek op zag, niet openbaar te maken, omdat de daarin opgenomen gegevens als bedrijfsen fabricagegegevens worden beschouwd, die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. In deze
planning staat informatie over te gebruiken materialen, programmatuur en het werkproces van
Nouryon.
Daarnaast hebben wij nog een aantal overzichten en verslagen opgenomen, die binnen uw verzoek
vallen.
Besluit
Wij wijzen uw verzoek toe, behoudens voor wat het volgende betreft.
1.

In de documenten bevinden zich persoonsgegevens in de vorm van namen, handtekeningen,
functies, directe telefoonnummers en e-mailadressen.
Op grond van artikel 10 lid 2 van de Wob, in samenhang met artikel 5 lid 1 en artikel 6 lid 1 van de
AVG, vinden wij het belang van openbaarheid van persoonsgegevens niet opwegen tegen het
belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Daarom hebben wij deze gegevens
onleesbaar gemaakt. De onleesbare gegevens worden niet openbaar gemaakt.

2.

Een klein aantal van de e-mailberichten die wij openbaar maken bevat persoonlijke
beleidsopvattingen voor intern beraad. Op grond van artikel 11 lid 1 van de Wob hebben wij deze
gegevens onleesbaar gemaakt. De onleesbare gegevens worden niet openbaar gemaakt.

3.

De zienswijze van Teijin Aramid leidt niet tot aanpassing van ons voorgenomen besluit. De
gegevens die Teijin noemt, zijn opgenomen in andere documenten die al openbaar zijn gemaakt.

4.

In de documenten over de gedoogsituatie bij Nouryon maken wij het bestand met de planning van
het project Bio Gruine Daamp niet openbaar, omdat wij van oordeel zijn dat hierin bedrijfs- en
fabricagegegevens zijn opgenomen die Nouryon vertrouwelijk aan ons heeft meegedeeld, als
bedoeld in artikel 10 lid 1 onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur. Het gaat om informatie
over te gebruiken materialen, programmatuur en het werkproces van Nouryon.

Uitgestelde toezending
Wij stellen de openbaar te maken documenten ter beschikking met ingang van twee weken na
verzending van dit besluit, ter uitvoering van artikel 6 lid 5 van de Wet openbaarheid van bestuur. De
betrokken derden sturen wij een kopie van dit besluit.
Bezwaar en voorlopige voorziening
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u sturen
naar:
Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen
Postbus 97
9640 AB Veendam.
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Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. In het
bezwaarschrift zet u:
- Uw naam, adres, datum, handtekening en graag uw telefoonnummer waarop u overdag te bereiken
bent of de gegevens van iemand die u heeft gemachtigd namens u op te treden;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (vermeld de verzenddatum en het
kenmerk van het besluit of stuur een kopie van dit besluit mee);
- De reden waarom u het niet met ons besluit eens bent.
Houdt u er rekening mee dat het besluit van kracht blijft, ondanks het indienen van een bezwaarschrift.
Wilt u de werking van het besluit vanwege een spoedeisend belang schorsen, dan kunt u – naast het
indienen van het bezwaarschrift – de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland daar
om vragen. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen. Hiervoor moet u
griffierecht betalen. Meer informatie over de hoogte van het griffierecht en de manier van betalen, kunt
u krijgen bij de griffie van de rechtbank, of op www.rechtspraak.nl.
Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met
de heer K. Visser van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598-788331.
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Groningen,
namens deze,

Mevrouw N.D. Baars
Directeur Omgevingsdienst Groningen
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