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Midden en West Brabant

• de heer R. Zenger
Nachtwachtlaan 114
1058 ED AMSTERDAM

> Geachte heer Zenger,

Naar aanleiding van uw brief van 19 januari 2011, die ik op 24 januari 2011 ontving, waarin u
vraagt om gegevens verstrekt te krijgen die betrekking hebben op een afgesloten convenant
dat handelt over hennepteelt, bericht ik u het volgende.

Op 9 februari 2011 heb ik u een ontvangstbevestiging / verdagingsbericht gestuurd.

Bijgaand kunt u de door u gevraagde informatie aantreffen.
U zult zien dat er passages onleesbaar zijn gemaakt met behulp van zwarte inkt. Het
onleesbaar maken is geschied op basis van de verstrekkingsuitzonderingen genoemd in
artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Meer gepreciseerd zijn de volgende soorten passages, om hieronder beschreven redenen,
onleesbaar gemaakt:

• Onleesbaar gemaakt zonder verdere aanduiding.
Hier zijn onleesbaar gemaakt de namen van personen die in het proces van totstandkoming
van het convenant op enigerlei wijze een rol hebben gespeeld. Het gaat daarbij om
ambtenaren, medewerkers van woningbouweorporaties en andere personen. In deze gevallen
was er sprake van het niet opwegen van het verstrekkingsbelang ten opzichte van de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 10 lid 2 onder e Wob).
Daar waar namen van "meer publieke functionarissen" waren vermeld, zijn deze niet
onleesbaar gemaakt. Het meer publieke karakter van nun functie maakte het dat het
verstrekkingsbelang zwaarder woog dan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
Onder "meer publieke functionarissen" is o.a. verstaan: burgemeesters; (plaatsvervangend)
korpschefs van politie; officieren van justitie; overige convenantpartners zoals directeuren van
woningbouweorporaties en dergelijke.

• Onleesbaar gemaakt met de aanduiding van een omcirkeld cijfer "1" in de marge.
De hier bedoelde passages treft u aan in het operationeel draaiboek van de Raad van
Hoofdcommissarissen, De passages zijn onleesbaar gemaakt omdat het verstrekken ervan
niet opweegt tegen het belang om in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare
feiten en/of inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen, de gegevens achter te
houden (art. 10 lid 2 onder c en/of d Wob).

« waai<zaam en clienstbaar»




