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Onderwerp Besluit op verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur

~---
Geachte heer Droog,

.29 september 2014 waarin u ons met een beroep op de
aagt om infonnatie over de vèrstrekking van subsi-

provincie, hebben wij het volgende besloten.

ebben wij besloten de door de u gevraagde informa-
ekking van subsidie aan de Contrabas betreft. De

'.'/aarsctllmnngen van Teake Oppewal en Abe de Vries en het Volks-
gedocumenteerd. In zoverre hebben wij hierover niks ontvan-

IUIISIJIUusntie is dat de Wob alleen recht geeft op informatie voor zover deze is
,meIegd in documenten zoals gedefinieerd in artikel 1 aanhef en onder a van de Wob:

ij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens be-
vat. De Wob bevat geen verplichting om informatie van elders te vergaren. Daarom zullen wij
geen informatie verstrekken over de waarschuwingen van Teake Oppewal en Abe de Vries
en het Volkskrant artikel.

Bij ons is bekend dat Uitgeverij de Contrabas een subsidieverlening van €2.250,- heeft ont-
vangen. Deze subsidie is in de vorm van een voorschot uitbetaald. Inmiddels is de verleende
subsidie op nihil vastgesteld. Dat wil zeggen dat het reeds ontvangen bedrag terugbetaald
zal moeten worden. Bij ons is het nieuwe adres van de Contrabas bekend.

Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met de heer M.Veentjer van onze afde-
ling Subsidiezaken, telefoon 058 - 292 5324.
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_Meer in-.!.orm~ltieov~ de b_ezwaarschriften~rocedure vindt u o~ww.fryslan.nl onder "con- ---------1
tact", of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, tel. 058 - 292
51 57.

HoUrmee te hebbengeïnformeerd.
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lIege van Gedeputeerde ""Staten,r-:

baiGr..g rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes
an een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten,

Leeuwarden,

ertekend en moet ten minste bevatten:
Iiener:

e aagteKe __
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
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