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Betreft Beslissing op uw Wob-verzoek over luchthaven Twente 2

Geachte heer

Op 3 april 2014 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) per brief om openbaarmaking gevraagd van documenten in het kader van
luchthaven Twente. In deze brief geef ik u mijn beslissing op uw verzoek.

Procedure
De ontvangst van uw verzoek is op 4 april 2014 bevestigd door het ministerie. Op
29 april 2014 bent u er over geïnformeerd dat een beslissing op uw verzoek wordt
verdaagd met ten hoogste vier weken (brief met kenmerk IENM/BSK
2014/102980). Ik heb op 27 mei 2014 met toepassing van artikel 4:8 van de
Algemene wet bestuursrecht om een zienswijze verzocht bij Area Development
Twente en het Duitse ministerie van Transport, Ik heb u op 27 mei laten weten de
beslissing op uw verzoek op te schorten om derden in de gelegenheid te stellen
een zienswijze te geven (brief met kenmerk IENM/BSK-2014/1 17436). De
binnengekomen reacties heb ik in mijn belangenafweging betrokken.

Beslissing
Ik heb besloten aan uw verzoek te voldoen met uitzondering van (passages in)
documenten waarin het gaat om intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen
en passages met persoonsgegevens. De motivering treft u hierna aan onder het
kopje Overwegingen.

Wettelijk kader
Op uw verzoek is de Wob van toepassing. Op grond van artikel 3, eerste lid, van
de Wob kan een ieder een verzoek om informatie, neergelegd in documenten over
een bestuurlijke aangelegenheid, richten aan een bestuursorgaan. Uitgangspunt
van de Wob is dat informatie openbaar is in het belang van een goede en
democratische bestuursvoering.

Op grond van artikel 3, vijfde lid, van de Wob wordt een verzoek om informatie
ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van deze
wet. Deze bepalingen voorzien in een aantal uitzonderingen en beperkingen. De
tekst van deze bepalingen treft u als bijlage 1 bij dit besluit aan.
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Ministerie van

Inhoud verzoek Infrastructuur en Milieu

In uw verzoek vraagt u om alle afspraken, correspondentie, notulen en Ons kenmerk

gespreksverslagen tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en/of ADT IEMIBSK2014/12957O

en/of de exploitatiemaatschappij Vliegveld Twente B.V. (EVT) in de periode 1
januari 2011 tot en met 3 april 2014 over de volgende onderwerpen:
1. Hoogtebeperkingsvlakken en hoogtebeperkingen in meters ten opzichte van

NAP, als gevolg van de vliegveiligheid en/of een veilig luchtruim, rond de
nieuwe luchthaven Twente, dus het gebied buiten de luchthaven zelf (waarvan
het resultaat is weergegeven op de kaarten in bijlage 5 en bijlage 6 en de
bijbehorende artikelen 10 en 11 in het ontwerp luchthavenbesluit);

2. Beperkingengebied in verband met vogelaantrekkende werking buiten het
gebied van de luchthaven (waarvan het resultaat is weergegeven op de
kaarten in bijlage 7 en het bijbehorende artikel 12 In het ontwerp
luchthavenbesluit);

3. Bomenkap en/of het aftoppen van bomen die door de
hoogtebeperkingsvlakken steken, in gebieden buiten het gebied van de
luchthaven, als gevolg van de hoogtebeperkingsvlakken en de
hoogtebeperkingen;

4. Mogelijke aanpassingen van de Regeling burgerluchthavens, de interpretatie
en ruimte voor aanpassingen binnen de nationale en internationale
regelgeving en de verwachte aanpassingen;

5. Mogelijke aanpassingen van het Besluit burgerluchthavens, de interpretatie en
ruimte voor aanpassing binnen de nationale en internationale regelgeving en
de verwachte aanpassingen;

6. Overleg door het ministerie en/of samen met ADT en/of de exploitant met de
Duitse Staat of haar vertegenwoordigers over het af te sluiten
Coördinatieverdrag;

7. Overleg over de vliegroutes over de periode voorafgaand aan het tot stand
komen van de gepubliceerde vliegroutes zoals deze zijn opgenomen in de
rapporten behorend bij het ontwerp luchthavenbesluit en over de periode
daarna, met betrekking tot eventueel aanpassen van deze routes om de
grootschalige bomenkap te voorkomen en/of deze te beperken tot enkele
honderden;

8. Overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en ADT/EVT voor
het verkrijgen van het veiligheiclscertificaat.

Beoordeling verzoek
Uit archiefonderzoek zijn ruim 130 documenten gekomen, die onder de reikwijdte
van uw Wob-verzoek vallen.

Bij de beoordeling van de documenten zijn deze gerubriceerd naar de volgende
categorieën:
A. Documenten, die reeds openbaar zijn en daarmee niet onder de werkingssfeer

van de Wob vallen. Deze documenten zijn voor de overzichtelijkheid wel op de
inventarislijst opgenomen.

8. Documenten, die gedeeltelijk openbaar worden gemaakt. Bij deze documenten
zijn passages en/of persoonsgegevens weggelakt op basis van een
uitzondering of beperking op grond van de Wob, die volledige openbaarmaking
in de weg staan. Wanneer daarvan sprake is, heb ik dit op de inventarislijst
aangegeven in de kolom “Afwijzingsgrond Wob”.
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C. Documenten, die in hun geheel niet openbaar worden gemaakt, omdat er één Ministerie van

of meerdere uitzonderingen of beperkingen van toepassing zijn op grond van Infrastructuur en Milieu

de Wob, die openbaarmaking in de weg staan. Op de inventarislijst is dit in cle Ons kenmerk
INM/BSK-2O14/12957O

kolom Afwijzingsgrond Wob aangegeven.

Algemene overwegingen
Bij de beoordeling of documenten openbaar kunnen worden gemaakt, heb ik de
volgende belangen in de beoordeling betrokken, die in de Wob bescherming heb
ben gekregen.

Persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, Wob)
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft het
verstrekken van informatie ingevolge de Wob achterwege voor zover het belang
daarvan niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer.

In documenten zijn vaak gegevens opgenomen van ambtenaren en van derden.
Hoewel ambtenaren en andere bij de besluitvorming betrokken personen in hun
beroepshalve functioneren als zodanig niet ten volle een beroep kunnen doen op
de persoonlijke levenssfeer, geldt dit volgens de vaste rechtspraak wel voor
gegevens als namen, telefoonnummers (werk en privé), e-mailadressen en
handtekeningen en parafen van ambtenaren of personen van andere bij de
besluitvorming betrokken organisaties. Namen en andere naar een persoon
herleidbare gegevens zijn immers persoonsgegevens en het belang van
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken
van dergelijke informatie verzetten. Van openbaarmaking van deze informatie
wordt in beginsel afgezien indien het ambtenaren en derden betreft die niet uit
hoofde van hun functie in de openbaarheid treden.

Een uitzondering hierop geldt voor namen van ambtenaren in besluiten die zij
krachtens mandaat hebben ondertekend, omdat volgens de jurisprudentie deze
ambtenaren in beginsel hebben te aanvaarden dat met deze bevoegdheid hun
namen naar buiten komen.

Bij de informatie die in de documenten in dit geval in het geding zijn, weegt naar
mijn oordeel de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zwaarder dan het
algemene, publieke belang van openbaarheid van deze informatie. Ten overvloede
merk ik op dat deze handelwijze in lijn is met de huidige jurisprudentie. Ik verwijs
naar de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
van 18juli 2007 (UN: BA9807), van 19 december 2012 (UN: BY6746) en van 12
juni 2013 (zaaknr. 201112236/1/A3).

In alle documenten die geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt zijn daar
om deze gegevens verwijderd om de hiervoor aangegeven redenen. U treft daar
geen specificatie per document over aan.
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Ministerie van

Specifieke uitzondering en beperking Infrastructuur en Milieu

Met betrekking tot de door u gevraagde documenten is daarnaast de hierna ge- Ons kenmerk

noemde specifieke uitzondering en beperking van de Wob van toepassing. IM1B2014h129570

Intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen (artikel 11 Wob)
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om
informatie uit documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad geen
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.

Op grond van artikel 1, onder c, van de Wob wordt onder intern beraad verstaan
het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan
wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid. Persoonlijke
beleidsopvattingen zijn “een opvatting, aanbeveling of conclusie van één of meer
personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen
aangevoerde argumenten” (artikel 1, onder f, van de Wob).

Dit artikel beoogt een interne gedachtewisseling vrij van inmenging te laten zijn.
Blijkens de wetsgeschiedenis wordt beoogd te waarborgen dat ambtenaren,
bewindspersonen en hun adviseurs intern vrijelijk hun opvattingen kunnen uiten
zonder naderhand publiekelijk te worden geconfronteerd met aanvankelijk
ingenomen standpunten of tegenover elkaar te worden uitgespeeld (zie ook:
ABRvS 1 oktober 2003, Gemeentestem 2004, 22). Als documenten van intern be
raad worden blijkens de toelichting op de Wob en bestendige jurisprudentie onder
andere aangemerkt: nota’s van ambtenaren aan hun politieke en ambtelijke ei
dinggevenden, correspondentie tussen ministeries of andere bestuursorganen
onderling en concepten van stukken.

Voorts geldt volgens vaste jurisprudentie dat bij verwevenheid tussen feiten en
opvattingen over de feiten geen verplichting tot openbaarmaking geldt (ABRvS 5
oktober 1999, Vermande D-11.1, ABRvS 25 september 1996, nr. R01.91.2898 en
Vz. ABRvS 13 mei 1985, AB 1986, 497).

Artikel 11, tweede lid, van de Wob bepaalt dat over persoonlijke beleidsopvattin
gen met het oog op een goede democratische bestuursvoering informatie kan
worden verstrekt, maar niet in tot personen herleidbare vorm.

Overwegingen ten aanzien van de documenten

Ad 1 tot en met 5. Vliegveiligheidsviakken, beperkingengebied, mogelijke bomen-
kap en regelgeving
Een deel van de documenten over deze onderwerpen is reeds openbaar gemaakt
(A-documenten). Dit betreft documenten in het kader van de procedure om te
komen tot het vaststellen van een luchthavenbesluit voor luchthaven Twente.

De overige documenten (8- en C-documenten) betreffen correspondentie tussen
het ministerie, ILT en ADT. In de periode november 2011 — 2012 is er contact
geweest tussen ILT en ADT. Dit ging over de meetopdracht van Oranjewoud om te
bepalen welke obstakels er in de omgeving van de luchthaven Twente staan. Ver-
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volgens heeft in de periode 2013 tot en met 3 april 2014 contact tussen het minis- Ministerie van

terie, ILT en ADT plaatsgevonden over de vliegveiligheicisviakken, die in het ont- Infrastructuur en Milieu

werp luchthavenbesluit voor luchthaven Twente opgenomen worden. In dat kader Ons kenmerk

zijn door onderzoeksbureau To70 enkele onderzoeksrapporten opgesteld. Drie INM/B5K-2O14/12957O

documenten maak ik geheel of gedeeltelijk niet openbaar, omdat hierin informatie
is opgenomen met persoonlijke beleidsopvattingen.

Ad 6. Coördinatieafspraken
Over de coördinatieafspraken heeft in de periode november 2012 tot en met 3
april 2014 via e-mail contact plaatsgevonden tussen het ministerie en/of ADT
en/of de Duitse ministeries van Transport en Defensie en luchtverkeersleidingsor
ganisaties. Deze e-mails (inclusief bijlagen zoals conceptverslagen) worden ge
deeltelijk openbaar gemaakt.

In het ontwerp luchthavenbesluit zijn passages opgenomen over de te maken
coördinatieafspraken met Duitsland. Dit document is al openbaar.

Ad 7 Aan- en uitvliegroutes
Er is in de periode 2011 tot en met 3 april 2014 geen overleg geweest over de
aanpassing van vliegroutes om grootschalige bomenkap te vermijden. Er zijn
daarom geen documenten beschikbaar bij het ministerie, die onder de reikwijdte
van uw Wob-verzoek vallen.

Ad 8. Certificering
In de periode mei 2012 tot en met 3 april 2014 heeft overleg plaatsgevonden tus
sen ADT en ILT over certificering van de luchthaven Twente. Er zijn documenten
uitgewisseld tussen ADT en ILT om de certificering mogelijk te maken. Op één
document na worden deze documenten gedeeltelijk openbaar gemaakt. Eén do
cument wordt in zijn geheel niet openbaar gemaakt omdat hierin informatie is
opgenomen met persoonlijke beleidsopvattingen.

In het ontwerp luchthavenbesluit zijn passages opgenomen over het te verlenen
veiligheidscertificaat. Dit document is al openbaar.

Tot slot, op 17, 18 en 23 april 2014 is er contact geweest tussen ADT en ILT over
onderbouwende documenten voor de certificering van de luchthaven. Deze docu
menten vallen niet onder de reikwijdte van uw Wob-verzoek (omdat ze dateren
van na 3 april 2014), maar worden voor de volledigheid wel meegestuurd.

Gelet op het bovenstaande wordt uw verzoek gehonoreerd met uitzondering van
(de passages in) documenten met intern beraad en persoonlijke beleidsopvattin
gen en persoonsgegevens.

Een afschrift van de documenten treft u conform artikel 7 van de Wob als bijlage
aan.

Pagina 5 van 6



Ministerie van
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Infrastructuur en Milieu

Ons kenmerk

Hoogachtend, IENM/BSK2014/129570

DE STAATSSECRETAR VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze, :/
DE SECRETAR1SÇGERAAL,

drs.

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij bovengenoemde contactpersoon
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 Ministerfde Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische 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.

Pagina 6 van 6


