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Betreft: Verzoek om zienswijze inzake Wob-verzoek W16-21S

Geachte heer De Peuter,

26 september 2016

Bij brief van 30 augustus 2016 heeft u  verzocht om een zienswijze op uw
voorgenomen besluit inzake de te verstrekken gegevens naar aanleiding van een verzoek op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) met betrekking tot aan
verleende projectvergunningen 2016514, 2016542 en 2016543.

 heeft de door u aangereikte documenten doorgenomen en met geel
gemarkeerd welke informatie dient te worden weggelakt.

In alle voornoemde projectvergunningen dienen, conform uw toezegging en op grond van artikel
10 lid 2 aanhef en onder sub e (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) Wob, persoonlijke
gegevens zoals namen en contactgegevens (waaronder telefoon- en faxnummers, adressen,
algemene (DEC) e-mailadressen van medewerkers en tot personen herleidbare gegevens
(waaronder handtekeningen en briefkenmerken waarin de afkortingen van namen zijn opgenomen)
te worden weggelakt.

Daarnaast wordt ten aanzien van projectvergunning 2016514 een beroep gedaan op artikel 10 lid 2
aanhef en onder sub g Wob. Op grond van dit artikel blijft verstrekking van informatie achterwege
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van
onevenredige bevoordeling of benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke
personen of rechtspersonen dan wel van derden.
In de voornoemde projectvergunning wordt melding gemaakt van een bepaald type kunststof. Dit
type kunststof wordt weliswaar door meerdere bedrijven gefabriceerd maar het unieke en
innovatieve in dit onderzoek is  in relatie tot dit type kunststof, meer in het
bijzonder de combinatie van de kunststof met . Hierover is
tot op heden nog niets gepubliceerd en valt de tot nu toe verkregen kennis onder bedrijfsgeheim'
in afwachting van de verdere resultaten die met dit onderzoek worden gegenereerd.
Op het moment dat deze combinatie succesvol blijkt te zijn, kan de betreffende onderzoeker
hierover publiceren in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften hetgeen zijn
wetenschappelijke carrière een positieve impuls kan geven. Voorts kan hierop een patent worden
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aangevraagd dat zal leiden tot vercommercialisering van het patent door een derde en daarmee totde generatie van inkomsten voor  in de vorm van onder andere royalties.Deze middelen kunnen weer worden geherinvesteerd in nieuw dan wel vervolgonderzoek op hetbetreffende gebied.

Het openbaar maken van deze gegevens kan derhalve leiden tot onevenredige benadeling van deonderzoeker op het moment dat deze niet als eerste kan publiceren over de bevindingen hetgeennadelig kan zijn voor zijn wetenschappelijke carrière en het binnenhalen van nieuwe subsidies.Voorts kan dit ertoe leiden dat er geen patent kan worden aangevraagd en daarmee komt men niettoe aan het vercommercialiseren van het patent hetgeen weer kan leiden tot inkomstendervingvoor

Wij vertrouwen er op hiermee onze bedenkingen tegen openbaarmaking van een deel van de
documenten voldoende gemotiveerd te hebben en verzoeken u om in uw besluitvorming met dezebedenkingen rekening te houden.

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

Hoogachtend,

,




