
aan:       College van Gedeputeerde Staten van Drenthe
           t.a.v. Bestuur en Concernzaken
           Postbus 122
           9400 AC Assen

betreft:   Wob-verzoek: machine leesbare versie van het Follow the Money/PAJ Wob-verzoek

datum:     17 juni 2019

van:       Geert Starre
           0522-260791
           info@boom7.nl

Geacht college van Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Bij deze verzoek ik u het Wob verzoek van Follow the Money/Platform Authentieke Journalistiek
(PAJ) inzake Shell openbaar te maken. Ik verzoek dus enkel om het verzoek.

Machineleesbaar
Indien ergens in de verwerking van het verzoek van PAJ een machine leesbare versie is ontstaan
verzoek ik u ook deze versie openbaar te maken en deze machine leesbaar te houden (Artikel 7 lid 2).

Zodra er ergens in een geheugen een machine leesbare versie ontstaan is valt deze mogelijk binnen
het bereik van dit Wob verzoek. Ik verzoek u zo'n versie machine leesbaar te houden en openbaar te
maken. In zo'n versie kan geredigeerd worden door tekst te vervangen door bijvoorbeeld een reeks
vraagtekens of vierkante haken met reden weglating bijvoorbeeld: [artikel 10 2 e].

De machineleesbare versie met enkel platte tekst printen of fictief printen door deze om te zetten
naar een afbeelding zou wel redigeren zijn - u zou dan ineens opmaak toevoegen zoals tekengroote
en lettertype.

Doorzoekbaar
Zodra er een doorzoekbare versie ontstaan is van het Wob verzoek van PAJ is een machineleesbare
versie ontstaan. Stel dat zo'n versie tijdelijk bestaat (en bijvoorbeeld bij het afsluiten van een
applicatie verdwijnt), dan vraag ik om de handeling te herhalen. Dit is dan geen verzoek om een
document te genereren maar een verzoek om een inspanningsverplichting om een verloren bestand
terug te halen.

Who-verzoek
Indien er geen machine leesbare versie binnen het bereik van de Wob bestaat verzoek ik u om een
machine leesbare versie te genereren - dan wordt dit Wob verzoek ook een verzoek 'Wet hergebruik
overheidsinformatie'.



Drenthe
De reden dat ik dit verzoek bij de provincie Drenthe indien is simpel:

Drenthe was het eerste orgaan dat inging op het verzoek te overleggen met FTM/PAJ
Ik woon in Drenthe

Bestandsformaten
Mogelijke bestandformaten zijn bij voorkeur platte tekst of HTML zonder links en/of ingebedde
scripts en/of ingebedde CSS opmaak. Uiteraard vallen dan ook ingebedde 'inline ' afbeeldingen af.

Aanvullende vraag over doorsturen 
Los van bovenstaande verzoeken verzoek ik om informatie waaruit blijkt of het Wob verzoek van PAJ
doorgestuurd is naar andere organen waaronder waterschappen.

Openbaarheid dit Wob verzoek
Ik verzoek u deze pdf 'ongelakt' en onveranderd online te zetten. Ik besef dat mijn naam en
contactgegevens online beschikbaar komen. Geen punt. Iedereen mag dit pdf document delen met
iedereen - mits onveranderd.

Bereikbaar voor overleg
Uiteraard ben ik bereikbaar voor overleg en/of toelichting.

Met vriendelijke groet,

ing. Geert Starre

- handtekening ontbreekt, dit Wob verzoek wordt online met DigiD verzonden


