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Geachte heer De Peuter, 

22 september 2017 

Per brief van 30 augustus 2017 h rzocht om een zienswijze 
naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur dat betrekking 
heeft op de aan- verleende projectvergunning 20172226. 

In aanvulling op uw toezegging in bovengenoemde brief om persoonlijke gegevens, zoals namen 
en contactgegevens van medewerkers en overige tot personen herleidbare gegevens te 
verwijderen, dient op grond van artikel 10 lid 2 aanhef en onder g Wob ook alle met "A" 
gemarkeerde informatie die verband houdt met de vraagstelling te worden weggelakt. 

Ter illustratie volgen hier een drietal passages uit het "project proposal" van de bijgevoegde 
projectvergunning: 
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Indien deze informatie openbaar wordt gemaakt, betekent dit dat de gehele vraagstelling die heeft 
geleid tot het ontwerp van de dierproeven op straat komt te liggen. Ook de volledige gedachtegang 
die voorafgaat aan het definiëren van de vraagstelling, zou als gevolg van deze openbaarmaking 
worden prijsgegeven. Hierdoor kunnen derden, actief binnen het betreffende onderzoeksgebied, 
met deze vertrouwelijke gegevens aan de haal gaan, met alle gevolgen van dien. Betrokken 
onderzoekers lopen eerste publicaties, onderzoeksubsidies en patentaanvragen mis, consequenties 
die kunnen schaden . 

Op grond hiervan is ~!!~~~~~aïnllolo~k~v~a~n~m~e~n~in~g~'dat er sprake is van een 
onevenredig nadeel voor betrokken tot openbaarmaking van de 
gemarkeerde tekstonderdelen zal worden overgegaan. 

Wij vertrouwen er op hiermee onze bedenkingen tegen openbaarmaking van een deel van de 
projectvergunningen voldoende gemotiveerd te hebben en verzoeken u om in uw besluitvorming 
met deze bedenkingen reken ing te houden. 

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met 

Hoogachtend, 
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