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Besluit inzake Woo-verzoek m.b.t. Datacenter Zeewolde Meta   

 
Geachte verzoeker, 
 
Op 24 maart 2022 heeft u, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (thans Wet open 
overheid (hierna: Woo), een verzoek ingediend om openbaarmaking van informatie over 
datacenters in Flevoland. U verzoekt, kort samengevat, openbaarmaking van informatie inzake 
Datacenters Zeewolde, in het bijzonder openbaarmaking van de Anterieure overeenkomst Meta 
(AO). 
 
De ontvangst van uw verzoek is bevestigd op 14 april 2022 met kenmerk 2945449. 
 
Op 7 mei 2022 is een overleg geweest met u over afhandeling van uw Woo-verzoek. Tijdens dit 
overleg is aan u medegedeeld dat er ook andere Woo-verzoeken zijn ingediend door de Telegraaf 
(datacenter Almere) en Omroep Flevoland (datacenter Zeewolde Meta) over dezelfde onderwerp. 
Gelet hierop zou u het verzoek intrekken. De documenten die n.a.v. deze verzoeken -al dan niet 
gedeeltelijk openbaar zijn gemaakt- zijn op 1 juni 2022 aan u verstrekt. Daarnaast de beslissing op 
het verzoek tot opheffing van de geheimhouding op de AO ook al afgehandeld en met u is gedeeld.  
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt buiten de reikwijdte van de Woo. Aangezien het hier gaat om openbaarmaking van 
informatie die al bij eerdere Woo-verzoeken is betrokken. 
 
Inventarisatie 
Op basis van uw verzoek zijn er geen verdere documenten aangetroffen dan die reeds bij eerdere 
Woo-verzoek zijn betrokken. Alle documenten die n.a.v. het reeds afgehandelde Woo-verzoek van 
Omroep Flevoland zijn al in uw bezit. De AO is niet openbaar gemaakt. De instandhouding van de al 
opgelegde geheimhouding op de AO is op grond van artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet is 
gehandhaafd. De Provinciale Staten van provincie Flevoland (PS) heeft in hun vergadering van 14 
september 2022 het voorstel van de Gedeputeerde Staten (GS) tot instandhouding van de 
opgelegde geheimhouding op de AO, bekrachtigd.  
 
Besluit 
Wij besluiten om u Woo- verzoek af te wijzen. Aangezien u Woo-verzoek betrekking heeft op 
openbaarmaking van informatie die reeds betrokken zijn geweest bij eerder reeds afhandelde  
Woo-verzoeken. Zie voor de besluiten en bijbehorende documenten die betrokken waren bij de 
beoordeling van de Woo-verzoeken van De Telegraaf en de Omroep Flevoland, de website van de 
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provincie: Wet open overheid - Provincie Flevoland. Hier kunt u ook de beslissing op het 
(impliciete) verzoek tot opheffing van de geheimhouding op de AO, raadplegen. 
 
Plaatsing op het internet 
Dit besluit zal geanonimiseerd voor eenieder openbaar gemaakt worden op: 
https://www.flevoland.nl/loket/wet-open-overheid-(woo)  
 
Rechtsmiddelen 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. 
 
Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hiernavolgende informatieblad. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 
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