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Datum 2 9 APR 2022 
Betreft besluit op Wob-verzoek 

Op 12 november 2021 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van 
bestuur (hierna: Wob) bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) 
verzocht om openbaarmaking van alle informatie d ie betrekking heeft op de 
locatie Park 15 in Oosterhout. Meer specifiek vraagt u onder andere om 
documenten die verband houden met een aantal zaaknummers die bij de ILT 
reeds bekend zijn. Tevens vraagt u om informatie die verband houdt met 
partijkeuringen van grond op de genoemde locatie. 

Verloop van de procedure 
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk aan u bevestigd op 15 november 
2021. Uw verzoek is bij de ILT geregistreerd onder het kenmerk 0-8-21-0065.001. 
Op 24 november 2021 heb ik gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om 
de beslistermijn te verdagen. Het is mij he laas niet gelukt om binnen de 
beslistermijn te beslissen. Voor de ontstane t erm ijnoverschrijding bied ik u mijn 
verontschuldig ingen aan. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante artikelen van 
deze wet verwijs ik u naar de bijlage 1. 

Inventarisatie documenten 
Naar aanleiding van uw verzoek om informat ie heeft een zorgvuldige zoekslag 
plaatsgevonden binnen de ILT. In totaal zijn hierbij 96 documenten - inclusief 
bijlagen - aangetroffen die onder de reikwijdte van uw Web-verzoek val len. 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. 

Zienswijze 
Bij brief van 16 december 2021 bent u geïnformeerd dat er derde 
belanghebbenden betrokken zijn bij de openbaarmaking van de documenten en 
dat deze in de gelegenheid zijn gest eld hierover een zienswijze in te dienen. De 
ontvangen zienswijzen zijn meegenomen in de afwegingen voor het te nemen 
besluit. Ik verwijs hiervoor kortheidshalve naar het onderdeel 'overweg ingen' van 
dit besluit. 

Besluit 
Ik heb besloten uw verzoek gedeeltelijk te honoreren. Voor al het overige wijs ik 
uw verzoek af. In het navolgende licht ik m ijn besluit nader toe. 
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Overwegingen 
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder 
Ingevolge artikel 3, eerste lid van de Wob kan een ieder een Web-verzoek 
indienen bij een bestuursorgaan of bij een onder verantwoordelijkheid van een 
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bed rijf. Volgens het derde lid van 
dit artikel hoeft de verzoeker bij zijn verzoek geen belang te stellen. De eventuele 
omstandigheid dat het voor de belanghebbenden ondu idelijk is welk belang u bij 
openbaarmaking van deze informatie heeft en voor welk doel u de informatie gaat 
gebruiken, vormt daarom op zichzelf geen belemmering voor de openbaarmaking 
van de documenten. Ingevolge 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 de Wob. 

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of de 
belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook 
betrokken het algemene belang van openbaarmaking van de gevraagde informatie 
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, ·maar niet het 
specifieke belang van de verzoeker. Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van 
openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking van documenten uitsluitend 
aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u documenten verstrek, 
moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht 
vindt de onderstaande belangenafweging dan ook plaats. 

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 be lang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 

In diverse documenten - die als zodanig zijn weergegeven op de inventarislijst -
staan persoonsgegevens van ambtenaren. Dit betreffen gegevens die herleidbaar 
zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-mailadressen, functienamen en 
telefoonnummers. In het kader van goed werkgeverschap ben ik van oordeel dat 
ten aanzien van deze gegevens het belang, dat de persoonlijke levenssfeer wordt 
geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Dit ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken ambtenaar. 

Daarb ij is van belang 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 van de naam in de zin van de Wob. Dit is alleen anders wanneer 
er sprake is van namen van ambtenaren die besluiten krachtens mandaat hebben 
ondertekend. Uit het oogpunt van controleerbaarheid van de taaku itoefening 
wordt in dat geval de naam van de betrokken ambtenaar wel openbaar gemaakt, 
omdat volgens de jurisprudentie deze ambtenaren in beginse l hebben te 
aanvaarden dat met deze bevoegdheid hun namen naar buiten komen. Deze 
situatie doet zich voor in enkele documenten. De hierin opgenomen 
persoonsgegevens maak ik openbaar. Voor al het overige weiger ik op grond van 
het voorgaande de betreffende persoonsgegevens openbaar te maken. 

Verder staan in diverse documenten persoonsgegevens van· derden. Ik ben van 
oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoon lijke 
levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van 
openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze 
documenten. 

Juridische Zaken 

Ons kenmerk 
0·8·21·0068.00l 
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Persoonlijke beleidsopvattingen 
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaa lt dat in geva l van een verzoek om 
informatie uit documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt ve rstrekt 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. 
Een persoonlijke bele idsopvatting is "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). 

Als documenten van intern beraad worden blijkens de toelichting op de Wob en 
bestendige jurisprudentie o.a. aangemerkt: nota's van ambtenaren aan hun 
politieke en ambtelijke leidinggevenden, correspondentie tussen ministeries of 
andere bestuursorganen onderling en concepten van stukken. Deze beperking op 
de informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een ongehinderde 
bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern beraad zijn 
betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij 
moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen 
communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het 
bestuursorgaan voor zijn rekening w il nemen relevant. Ik ben van oordeel dat een 
aantal documenten persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Ik licht dit in het 
navolgende per set documenten nader toe. 

De documenten 9, 18, 21, 28, 39, 41 en 46 bevatten diverse opvattingen tussen 
ambtenaren onderling van de I LT over de bet reffende bestuurlijke 
aangelegenheid. Deze informatie dient naar mijn oordeel te worden gekwalificeerd 
als persoonlijke beleidsopvattingen. Hierbij is evident dat deze opvattingen zijn 
gemaakt ten behoeve van intern beraad. Om deze reden maak ik deze 
documenten in het geheel niet openbaar. 

De documenten 3la en 32a betreffen conceptversies. Deze concepten zijn bij 
u itstek bedoeld om in een vrije en open gedachtewisseling onderling te 
beraadslagen en te komen tot besluitvorming. Het belang van het functioneren 
van een bestuursorgaan komt ernstig in gedrang als deze communicatie openbaar 
wordt. Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische 
bestuursvoering dat van eenzelfde document meerdere versies in het publieke 
domein in omloop zijn, met als mogelijk gevolg dat ondu idelijkheid ontstaat over 
de inhoud van het betreffende document. De defin itieve versies van de 
documenten worden met dit besluit (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Met het 
openbaar maken van de definitieve versie wordt het belang van openbaarheid 
naar mijn oordeel voldoende gediend. Om die reden maak ik de concepten in hun 
geheel n iet openbaar op grond van artikel 11, eerste lid . 

Conclusie 
Uw Web-verzoek is gelet op het voorgaande deels gehonoreerd. 

Wijze van openbaarmaking 
Aangezien naar verwachting belanghebbenden bezwaar hebben tegen de 
openbaarmaking van de informatie vindt de feitelijke openbaarmaking niet eerder 
plaats, dan twee weken na dagtekening van dit besluit, conform artikel 6, vijfde 
lid, van de Wob. Op deze wijze wordt aan deze belanghebbenden de mogelijkheid 
geboden om te proberen de openbaarmaking op te schorten. Dit kan door het 
indienen van een bezwaarschrift en door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken 
om, bij wijze van voorlopige voorziening, het onderhavige besluit tot 
openbaarmaking te schorsen. 

Juridische Zaken 

Ons kenmerk 
0-8-21-0068 .001 
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Indien b innen twee weken na dagtekening van d it besluit een bezwaarschrift is Juridische Zaken 
ingediend en een verzoek om voorlopige voorziening is ge·daan, wordt de 
uitspraak van de voorzieningenrechter afgewacht, voordat tot daadwerkelijke 
openbaarmaking wordt overgegaan. 

Ons kenmerk 
0-8-21 · 0068.001 

Na deze periode - in het geval geen rechtsmiddelen zijn aangewend door 
belanghebbenden - zullen de stukken naar u worden toegezonden en voor 
eenieder openbaar worden door plaatsing op www.rijksoverheid .nl. 
Een afschrift van dit besluit zend ik aan de belanghebbenden. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namei,s deze, _ __.~~~-
~- . L ~--~-· ·~ ~ 1 ·' '_, FOMGEVING EN TRANSPORT 

mr. :r: ::..,oen öOS 

deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van 
ner oepaa1ae in ae A1gemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de 
datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen. 
Het bezwaarschr ift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: 
• de naam en het adres van de indiener; 
• de dagtekening; 
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
• de gronden van het bezwaar. 

Tevens ontvangen wij graag uw telefoonnummer dan wel e-mailadres. 
Het bezwaarschrift kunt u richten aan: 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Afdel ing Juridische Zaken 
Postbus 16191 
2500 BD DEN HAAG 
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Bijlage 1 - Relevante artikelen uit de Wob Juridische Zaken 

Artikel 10 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover ons kenmerk 

dit: 0-8-21-0068.001 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veil igheid 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 2 van hoofdstuk 2 van 

de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk 
geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het be lang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organ isaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbied iging van de persoonl ijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kenn is te kunnen 

nemen van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel 
van derden. 

( .. ) 

Artikel 11 
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 h€t oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie word€n 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 

1 personen herleidbare vorm worden verstrekt. 
(.. ) 
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