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Bestuurskern 
Hoofddirectie Bestuurlijk 
Juridische Zaken 

 
Contactpersoon 
Wob-loket@minienw.nl 

 
Ons kenmerk 
IENW/BSK-2022/13922 

  
> Retouradres     

  
Datum 26 januari 2022 
Betreft Besluit op Wob-verzoek 2021-67 

 
  

 

 

Geachte , 

Bij e-mail van 12 november 2021 is uw verzoek in het kader van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur (hierna: Wob) door mijn ministerie ontvangen.  
 
U verzoekt om afschriften van documenten die zijn ontstaan als gevolg of naar 
aanleiding van het eerder door u ingediende Wob-verzoek met registratienummer 
2020-90 en het beroep bij de rechtbank Noord-Holland met het kenmerk  

, waaronder begrepen communicatie en correspondentie uitgaand en 
inkomend binnen het departement. 
 
Verloop van de procedure 
De ontvangst van uw verzoek is per e-mail van 12 november 2021 aan u 
bevestigd. De wettelijke beslistermijn verstreek op 10 december 2021. Bij e-mail 
van 13 december 2021 heeft u ons in gebreke gesteld wegens het niet tijdig 
beslissen op uw Wob-verzoek. 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor zover er documenten onder 
de reikwijdte van de Wob vallen, zijn deze op grond daarvan beoordeeld. Voor de 
relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar bijlage 1 van dit besluit. 
 
Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn 24 documenten afkomstig van mijn ministerie 
aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als 
bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.  
 
Besluit 
Ik heb besloten uw verzoek te honoreren en daarbij een aantal documenten deels 
openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel 
“Overwegingen” in dit besluit. De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit van 
dit besluit. Voor de van toepassing zijnde weigeringsgronden, verwijs ik u naar de 
inventarislijst. 
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Buiten reikwijdte verzoek  
Een aantal documenten bevat passages die over andere onderwerpen gaan dan 
het onderwerp van uw verzoek. Deze passages vallen inhoudelijk niet binnen de 
reikwijdte van uw verzoek. Om die reden heb ik de desbetreffende passages 
onleesbaar gemaakt onder vermelding van ‘buiten reikwijdte verzoek’. Dit is 
eveneens op de inventarislijst weergegeven.  
 
Overwegingen 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer  
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.  
In een aantal documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die 
herleidbaar zijn tot een persoon, zoals namen, e-mailadressen, 
functieaanduidingen en rechtstreekse telefoonnummers. Deze gegevens maak ik 
niet openbaar.  
 
Ik ben van oordeel dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 
betrokkenen ten aanzien van persoonsgegevens prevaleert boven het belang van 
openbaarmaking. Uit de documenten heb ik ook handtekeningen verwijderd. Dit 
heb ik mede gedaan met het oog op het voorkomen van identiteitsfraude. De 
genoemde persoonsgegevens heb ik onleesbaar gemaakt onder vermelding van 
10.2.e. 
 
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede 
lid, onder g) 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden.  
 
In een van de documenten staat een e-mailadres van een interne postbus die niet 
is bedoeld voor derden om de betreffende organisatie te benaderen of daarmee 
contact op te nemen. Openbaarmaking van het gehele e-mailadres zal naar mijn 
oordeel leiden tot onevenredige benadeling. Openbaarmaking van dit e-mailadres 
vergroot het risico op misbruik, overbelasting en onheus gebruik. Ik laat onder 
deze omstandigheden het belang van voorkoming van onevenredige benadeling 
zwaarder wegen dan het belang van de openbaarheid van informatie. Het eerste 
deel van de betreffende e-mailadres heb ik daarom onleesbaar gemaakt. 
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Plaatsing op internet 
Dit besluit wordt geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl geplaatst. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT 
namens deze, 
DE HOOFDDIRECTEUR BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN, 

Mw. mr.dr. G.M. ter Huurne 
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4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en 
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voor zover het milieu-
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-
informatie uitsluitend achterwege voor zover het belang van openbaarmaking niet 
opweegt tegen het daar genoemde belang. 
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 
karakter.  
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken 
van milieu-informatie. 
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen: 

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

8. Voor zover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het 
milieu. 




