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Datum: 31 augustus 2020
Betreft: besluit Wob-verzoek

Bij mailbericht van 3 juli 2020 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna; Wob) bij het KNMI om informatie verzocht over de
actualisering beleidsscenario zeespiegelstfjging voor delfstofwinning onder de
Waddenzee. U treedt daarbij op als gevolmachtigde van
Bewijs van uw volmacht heeft u bij uw verzoek gevoegd.

Ons kenmerk
KNM;-2020/1184
Uw kenmerk

Bijlage(n): twee

In uw verzoek vraagt u om alle documenten die betrekking hebben op
de actualisering beleidsscenario zeespiegelstijging voor delfstofwinning onder de
Waddenzee in de jaren 2015 en 2016, voor zover deze documenten niet eerder
openbaar zijn gemaakt. In het bijzonder gaat het u om de e-mailwisseling tussen
het KNMI en het ministerie van (toen) Economische Zaken (nu Economische
Zaken en Klimaat, hierna: EZK) in de maanden mel en juni 2016.
In een telefoongesprek met
op 7 juli 2020 heeft u uw verzoek
nader gepreciseerd en verzocht om alle documenten die gewisseld zijn tussen
KNMI en EZK en die betrekking hebben op het bovenstaande onderwerp in de
periode mei en juni 2016. Daar valt volgens u ook een mail onder van 1 juni 2016
(maar volgens u verzonden op een ander tijdstip dan genoemd in uw eerdere
verzoek van 14 mei 2020).
Procedure
Op 7 juli 2020 is de ontvangst van uw Wob-verzoek schriftelijk bevestigd. Op 30
juli 2020 heeft u KNMI telefonisch uitstel verleend tot 31 augustus 2020. Van dit
telefoongesprek heeft u 30 juli 2020 schriftelijk bevestiging gekregen.
Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
verwijs ik u naar de Bijlage 1.
Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn drie documenten aangetroffen die onder uw verzoek
vallen. Het betreft de volgende documenten:
Een email van EZK aan KNMI van 24 mei 2016 23:23 uur;
Een concept van de door TNO opgestelde brief ‘Advies Actualisering
Beleidsscenario Zeespiegelstijging voor Delfstofwinning onder de
Waddenzee’, als bijiage gevoegd bij de email van 24 mei 2016 23:23 uur;
Een email van KNMI aan EZK van 1 juni 2016 20:21 uur.
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Besluit
1k verwijs u voor de openbaarmaking van genoemde documenten naar het besluit
van de minister van EZK van 21 februari 2019 (kenmerk DGETM-EO/17020661)
en neem dat besluit voor zover dat ziet op genoemde documenten over. De
documenten zijn benoemd op de inventarislijst die behoort bij het genoemde
besluit. Het betreft de nummers:
61 (email van 24 mel 2016 23:23);
61 a. (de door TNO opgestelde conceptbrief ‘Advies Actualisering
Beleidsscenario Zeespiegelstijging voor Delfstofwinning onder de
Waddenzee’);
67 (email van 1 juni 2016 20:21).
-

-

-

Dit betekent dat de door u gevraagde informatie deels openbaar wordt gemaakt.
Voor de motivering verwijs ik u naar het onderdeel Overwegingen van dat besluit.
Overwegingen
De documenten waarvan u openbaarmaking vraagt, inclusief de door u genoemde
e-mail van 1 juni 2016, zijn reeds betrokken en beoordeeld in het kader van uw
verzoek van 1 december 2016 gericht aan de minister van EZK. Op dat verzoek is
besloten bi] het hierboven genoemde besluit van de minister van EZK van 21
februari 2017. Bij dat besluit zijn de gevraagde e-mails deels openbaar gemaakt.
De door u gevraagde conceptbrief is bij dat besluit niet openbaar gemaakt. De
definitieve versie van die brief was ten tijde van dat besluit reeds volledig
openbaar en is thans te raadplegen op de website www.nlog.nl. Het besluit van de
minister van EZK van 21 februari 2017 heeft inmiddels formele rechtskracht
verkregen.
1k zie in uw verzoek geen aanleiding om de genoemde documenten anders te
beoordelen en schaar mu wat die documenten betreft achter het besluit van de
minister van EZK. In reactie op uw onderhavige verzoek verwijs ik u daarom voor
wat de drie genoemde documenten betreft naar dat besluit, en zend ik dit voor de
goede orde hierbij als bijiage mee. De overige in dat besluit betrokken
documenten maken geen deel uit van mijn besluit op uw huidige verzoek.
Plaatsing op Internet
Dit besluit wordt geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl geplaatst.
1k vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,

DE HOOFDDIRECTEUR VAN HET KNMI,

Prof. Dr. Gerard van der Steenhoven
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Voot nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bi]
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit
binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter
attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en ]uridische Zaken, Afdeling Algemeen Bestuurlfjk
]uridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en
nummer of kenmerk);
d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Bijlage 1
Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 10
1.Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover
dit:
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de
Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk
geen inbreuk op de persoonlijke Ievenssfeer maakt.
2.Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale
organisaties;
b. de economische of financiele belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en U, bedoelde
bestuursorganen;
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
U. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen
van de informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid bettokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van
derden.
3.Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
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
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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 bet daar genoemde belang.
5.Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op bet 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 bet verstrekken van
milieu-i nformatie.
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 bet voorkomen van sabotage.
8.Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij bet
toepassen van bet eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in bet
milieu.
Artikel 11 van de Wet onenbaarheid van bestuur
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve
van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen
persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met bet oog op een goede en
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter
heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen
herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien bet voornemen daartoe door
bet bestuursorgaan dat bet rechtstreeks aangaat aan de leden van de
adviescommissie voor de aanvang van bun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van bet eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de
bescberming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen bet belang
van openbaarma king. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is
van overeenkomstige toepassing.
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