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Bijlage(n)

Geachte

In uw melding van 7 oktober 2022 aan de Landelijke Informatielijn van
Rijkswaterstaat heeft u met een beroep op de Wet open overheid (hierna: Woo)
verzocht om informatie met betrekking tot geleiderails langs de A37.
Uw Woo verzoek is geregistreerd met meldingsnummer MKS221007 0353 WOO.

Uw verzoek luidt: 'Geleide rail (vangrail plaatsing) besluiten: Daar waar het kan
zie je geleiderail van het type F2M-400. Sinds kort zie ik echter veel meer starre
geleide rail gemonteerd worden. Meer star, en smallere 3 golven hoog. Graag
ontvang ik van u de documenten betreffende keuzes van type geleide rail voor
welke locatie en waarom die in betreffende situaties toegepast moeten worden.'

Daarnaast heeft u naar aanleiding van een gesprek met een van mijn
medewerkers over de plaatsing van geleiderails in obstakelvrïje zones verzocht om
schriftelijk de mening van deze medewerker te ontvangen.

Procedure
Op 11 en 24 november 2022 hebben enkele van mijn medewerkers telefonisch
contact met u gehad over uw verzoek.
Bij e-mail van 24 november 2022 heeft u nader toegelicht dat u wilt weten
waarom op bepaalde plaatsen langs de A37 tussen Emmen en de Duitse grens
nieuwe geleiderail van een bepaald type geplaatst is en in welk RWS document
deze wordt beschreven.
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 29 november
2022 (kenmerk RWS-2022/36264). Tevens heb ik in die brief aangegeven dat ik
er naar streef dat u uiterlijk voor de kerst 2022 een antwoord op uw verzoek
ontvangt.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Voor de relevante Woo-artikelen
verwijs ik u naar de bijlage 1.
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Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 7 documenten aangetroffen, voor zover
onder mij berustend. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die
als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de
corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is
wat is besloten. In de documenten zelf is de nummering aangegeven die op de
inventarislijst staat.

Besluit
Ik heb besloten uw Wob-verzoek gedeeltelijk te honoreren. De documenten 1 en 4
worden gedeeltelijk openbaar gemaakt met uitzondering van de daarin
opgenomen persoonsgegevens. Document 2 wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Document 3 wordt geheel openbaar gemaakt. Documenten 5 en 6 zijn reeds
openbaar. Document 7 wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt met uitzondering van
de daarin opgenomen bedrijfsgegevens.
In de inventarislijst is aangegeven op welke gronden informatie geweigerd wordt.
Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel 'Overwegingen 7 van dit besluit.

Overwegingen
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder
Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder
daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1 van de
Woo. Dit is een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat
overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit
beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet
hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de
uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat
wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is
niet van toepassing op informatie die al openbaar is.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen
informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit
belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. In de documenten 1 en
4 staan persoonsgegevens van ambtenaren. Het gaat om gegevens die
herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-mailadressen,
functienamen en telefoonnummers. In het kader van goed werkgeverschap vind ik
dat het belang van privacy zwaarder moet wegen dan het belang van
openbaarheid. Dit ter bescherming van de privacy van de betrokken
ambtenaar/ambtenaren. Daarbij weegt mee dat het hier niet gaat om het opgeven
van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact
treedt, maar om openbaarmaking op grond van de Woo.

Andere dan vertrouwelijk aan de overheid verstrekte concurrentiegevoelige
bedrijfs- en fabricagegegevens
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder f, van de Woo kan ik geen
informatie openbaar maken wanneer dit de bescherming van
concurrentiegevoelige gegevens schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het
belang van openbaarheid. Deze uitzonderingsgrond beschermt
concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens/fabricagegegevens die niet vertrouwelijk
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aan de overheid zi jn verstrekt. I k  moet  afwegen of het belang van
openbaarmaking opweegt tegen het belang om de bedrijfsgegevens/
fabricagegegevens te beschermen. In document nr .  7 staan bedrijfs- en/of
fabricagegegevens. Uit  deze gegevens kunnen wetenswaardigheden worden
afgeleid met  betrekking tot het fabricageproces of de strategie van een
onderneming. Concurrenten kunnen daar hun voordeel mee doen en dat  is niet
wenselijk voor de parti j  die de gegevens met de overheid heeft gedeeld. Ik vind
d i t  belang zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid. I k  maak deze
informatie daarom niet openbaar.

Buiten reikwijdte
Document 2 betreft een overzicht van u i t  te voeren maatregelen voertuigkeringen
door de aannemer. De wegen die niet onder de reikwijdte van het verzoek vallen
zi jn gelakt wegens 'buiten reikwijdte'.

Reeds openbare documenten
Twee documenten zi jn reeds openbaar. Di t  betreft de documenten 5 en 6 op de
inventarislijst. Deze documenten zi jn te vinden op:
https://www.ri jkswaterstaat.nl/zakeli jk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrïchtli jnen-infrastructuur/autosnelwegen

Bestaande documenten
Woo verzoeken zien op bestaande documenten ten t i jde van het Woo verzoek. De
Woo verplicht niet om gegevens te vervaardigen die niet in bestaande
documenten zijn neergelegd. 1 Daarom honoreer i k  niet uw verzoek om schriftelijk
de mening te ontvangen van de medewerker die u heeft gesproken.

Wijze van openbaarmaking
I k  zal de (gedeeltelijk) te openbaren documenten digitaal aan u verstrekken.

Dit besluit en de documenten die voor iedereen (gedeelteli jk) openbaar worden,
worden op www.  rijksoverheid . n I gepubliceerd.

Voor vragen over d i t  besluit kunt  u contact opnemen met de in  de kantl i jn
genoemde contactpersoon.

I k  vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Directeur Bedrijfsvoering,
Rijkswaterstaat Noord-Nederland

1 Rb. Amsterdam 8 juli 2014, ECU: NL: RBAMS: 2014: 4590.
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Mededeling
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend
gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener
zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden
waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister
van Infrastructuur en Waterstaat, t.a.v. Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling
CD BJV Expertise, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste het volgende 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.
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Bijlage 1 Relevante artikelen Woo

Artikel 1.1. Recht op toegang
Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang
te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen.

Artikel 2.1. Begripsbepalingen
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2,
eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van
vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van
dat orgaan, die persoon of dat college;
milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet
milieubeheer;
Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een
orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of informatie die
krachtens artikel 2.3 dooreen bestuursorgaan kan worden gevorderd.

Artikel 2.5. Belang openbaarheid
Bij de toepassing van deze wet wordt uitgegaan van het algemeen belang van
openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving.

Artikel 4.1. Verzoek
1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een

bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan
werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het
verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek.

2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan
elektronisch worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven
wijze.

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop

betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
5. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan

binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het
verzoek te preciseren en is het de verzoeker daarbij behulpzaam.

6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien de
verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld het
vijfde lid. In afwijking van artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet
bestuursrecht wordt het besluit om het verzoek niet te behandelen aan de
verzoeker bekendgemaakt binnen twee weken nadat het verzoek is
gepreciseerd of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het
bepaalde in hoofdstuk 5.

Artikel 5.1. Uitzonderingen
1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor

zover dit:
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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 paragraaf 3.1 onderscheidenlijk

paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming
heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of
deze persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn
gemaakt;

e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of
algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in
artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de
levenssfeer maakt.

2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het
belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met

internationale organisaties;
b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere

publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-
informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft op
handelingen met een vertrouwelijk karakter;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde

concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens;
g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage;
i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of

bestuursorganen.
3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid

genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een
uitdrukkelijke motivering.

4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de
geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de
informatie dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling aan de
verzoeker van de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog zal
geschieden.

5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan
milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking
onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het
eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen
deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot
achterwege laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze grond
ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens op een van de in het eerste of
tweede lid genoemde gronden.
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6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid,
onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover
daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad
wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt
tegen deze schade.

7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die
betrekking heeft op emissies in het milieu.
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Bijlage 2 Inventarislijst

GO = gedeeltelijk openbaar te maken
O = openbaar te maken
RO = reeds openbaar

Nr Document Oordeel Woo
1 Opdrachtbrief vervolgprogramma Meer Veilig, fase

1; uitvraag fase 2 en 3
GO 5.1.2.e

2 Bijlage 6. Uit te voeren maatregelen
voertuigkeringen: Voertuigkering c Veilige bermen
Rijksweg 37 gedeelte 0,000 - 42,195

GO

3 Bijlage inzake totaallijst bij POF 2018-2019 inzake
Groot Onderhoud 2021

O

4 Eisen voertuigkering GO 5.1.2.e
5 Richtlijn Veilige inrichting bermen 2017 en 2021 RO
6 Richtlijn ontwerp autosnelwegen RO
7 Quick Reference Card - geaccepteerde geleiderails GO 5.1.2.f
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