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te Utrecht Kenmerk

1542094

Bij e-mail van 19 november 2020 hebt u verzocht om alle interne en externe correspondentie
van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf betreffende de communicatie met betrekking
tot de vijver bij het kantoor Westraven en tot de problemen met die vijver, over de periode van
2008 tot heden, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hiema: Wob).

Voorgaand contact

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 20 november 2020, kenmerk
1249854.

Daarnaast heeft u bij e-mail van 17 november 2020 onderstaande vragen gesteld naar
aanleiding van het besluit van 6 november 2020 over uw eerdere Wob-verzoek van 13 juni
2020:

1. Wat heeft de vijver in eerste instantie gekost, dus als onderdeel van de renovatie van
Westraven?

2. Wat is er uitgegeven aan onderzoeken, juridische procedures, rapporten etc. tussen de
opievering en nu?

3. En wat gaat de aanpak van de vijver tot ecologische/biologische vijver nu kosten?

Er is schriftelijk bevestigd dat deze aanvullende vragen meegenomen zulien worden bij de
behandeling van uw Wob-verzoek van 19 november 2020. In dezelfde brief van 1 december
2020, kenmerk 1412742, is tevens de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 14 januari
2021.

Tijdens de geplande bespreking van 14 december 2020 met uzeif,

is besproken dat de vragen omtrent de kosten van de realisatie van

de vijver in het verleden en toekomst los te koppelen van dit Wob-verzoek. Deze vraag naar de

kosten zai separaat beantwoord worden. Verder is afgesproken dat het huidige Wob-verzoek
alleen de communicatie tussen het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat over de vijver
betreft. De beantwoording vindt plaats in twee aparte Wob-besluiten van Rijksvastgoedbedrijf
en Rijkswaterstaat. De antwoorden op uw vragen omtrent de kosten van de realisatie van de
vijver in het verleden en toekomst heeft u middeis een notitie per e-mail ontvangen op 27
januari 2021.
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In de brief van 8 januari 2021, kenmerk 1542095, is aan u medegedeeld dat de beslistentjijn is
opgeschort. Over het beeindigen van de opschorting en de doorlooptijd van het dossier en
besluit is op 8 maart 2021 per e-mail contact geweest.

Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u
naar bijiage 1.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek zijn in totaal 11 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn
opgenomen In een inventarislijst, die als bijiage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt
verwezen naar de corresponderende nummers ult de inventarislijst, zodat per document
duidelijk is wat is besloten.

Zienswijzen
U bent erover geinformeerd in de brief van 8 januari 2021, kenmerk 1542095, dat er derde-
belanghebbenden betrokken zijn bij de openbaarmaking van een aantal documenten en dat
deze in de gelegenheid zijn gesteld hierover hun zienswijze te geven.

De zienswijze van de derde-belanghebbende heb ik in mijn belangenafweging meegenomen.

Besluit

Ik heb besloten uw verzoek te honoreren, met uitzondering van de in documenten opgenomen
persoonsgegevens, informatie waarvan het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen
het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van derden en persoonlijke
beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad. Voor de motivering verwijs ik naar het

onderdeel 'Overwegingen' van dit besluit.

Overwegingen
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder

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.
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publleke 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 belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten
belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij 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 de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet

mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik deze ook aan
anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de onderstaande
belangenafwegingen dan ook plaats.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 10, lid 2 sub e Wob)

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blljft verstrekking van
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informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de
persoonlijke levenssfeer wordt geeerbiedigd. In de documenten met nummers 1 t/m 8, 10 en
11 staat informatie die raakt aan de persoonlijke levenssfeer. Ik ben van oordeel dat t.a.v.
deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geeerbiedigd, zwaarder moet
wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit
deze documenten.

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van beiang. Weliswaar
kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, siechts in beperkte mate
een beroep worden gedaan op het beiang van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer.
Dit ligt anders indien het betreft het openbaar maken van namen van de ambtenaren. Namen
zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij 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.

Ik heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken.

Documenten ten behoeve van intern beraad (art 11, lid 1 Wob)

Persooniiike beieidsoovattinoen in een stuk voor intern beraad

Uitgangspunt van de Wob is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit geldt in beginsel ook voor
documenten opgesteid ten behoeve van intern beraad. Dit is het beraad over een bestuurlijke
aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van overheden in het
kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid. Uit de
wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip 'documenten opgesteid ten behoeve van intern
beraad' onder meer moeten worden begrepen: nota's van ambtenaren aan hun poiitieke en
ambteiijk ieidinggevenden, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en tussen

ministeries onderiing, concepten van stukken, agenda's, notuien, samenvattingen en
conclusies van interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Degene
die de stukken heeft opgesteid moet de bedoeling hebben gehad dat ze zouden dienen voor
intern beraad.

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat uit documenten die zijn opgesteid ten behoeve
van intern beraad geen informatie wordt verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen. Onder
'persoonlijke beleidsopvattingen' wordt verstaan; ambtelijke adviezen, visies, standpunten en
overwegingen. Dergelijke opvattingen worden niet openbaar gemaakt omdat een zekere mate
van veiligheid en vertrouwelijkheid noodzakeiijk is om te kunnen komen tot een effectieve
besluitvorming. Ambtenaren en bestuurders moeten onderiing en met bewindspersonen
kunnen brainstormen. Feiten, prognoses, beieidsaltematieven, de gevoigen van een bepaald
beleidsaiternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter worden door
mij niet beschouwd als persoonlijke beleidsopvattingen. De totstandkoming van beieid en
regeigeving wordt met de openbaarheid van dergelijke informatie inzichteiijk.

De documenten met nummers 1, 2, 5, 7 en 11 zijn opgesteid ten behoeve van intern beraad en
bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen informatie.
Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering indien de
standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan
ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in niet tot
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personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke
beleidsopvattingen. Deze persoonlijke beieidsopvattlngen heb Ik uit het document verwljderd.

Wijze van openbaarmaking
De documenten, genoemd onder bijiage 2 treft u bij dit besluit in kopie aan.
De stukken die met dit besluit voor eenieder openbaar worden, zullen op www.riiksoverheid.nl
worden geplaatst.

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.

Hoogachtend,

De staa^ssecretaris v^ Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namg^s dgze.

6r¥. M.R. SChurink"

Secretaris-generaal

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar

maken bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Staf en ondersteunende

diensten, Directie Constitutlonele Zaken en Wetgeving, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het

bezwaarschrift meet zljn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de

Indlener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een
afschrift van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht.
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Bijiage 1 - Relevante artlkelen uit de Wob

Artikel 1

In deze wet en de daarop bemstende bepalingen wordt verstaan onder:
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal

dat gegevens bevat;
b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van

een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;
c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een

bestuursorgaan, dan wei binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de
gezameniijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;

d. niet-ambteiijke adviescommissie: een van overheidswege ingesteide instantie, met als
taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid
zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen
die aan de instantie zijn voorgeiegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn
van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden
daarvan beschouwd;

e. ambteiijke of gemengd samengesteide adviescommissie: een instantie, met ais taak
het adviseren van 6en of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is
samengesteid uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het
bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie
zijn voorgeiegd;

f. persooniijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveiing of conclusie van
een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen
aangevoerde argumenten;

g. miiieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet
miiieubeheer;

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of een
andere wet en die is neergeiegd in documenten berustend bij een overheidsorgaan,
voor andere doeieinden dan het oorspronkelijke doei binnen de pubiieke taak
waarvoor de informatie is geproduceerd;

i. overheidsorgaan:
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens pubiiekrecht is ingesteld, of
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekieed.

Artikel 6

1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiteiiijk
binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de
verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeiing
gedaan aan de verzoeker.

3. Onverminderd artikel 4:15 van de Aigemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor het
geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het
bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de
Aigemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de beianghebbende of belanghebbenden
een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gesteide termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeid in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan zo
spoedig mogelijk mededeiing aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen weike
de beschikking aisnog moet worden gegeven.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besioten informatie te verstrekken, wordt de informatie
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verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het beslult, tenzij naar verwachting een
belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, m welk geval de informatie niet eerder wordt
verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van mllleu-lnforTnatle:

a. bedraagt de ulterste beslistermijn in afwijking van het eerste iid twee weken indien
het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te verstrekken terwiji naar
verwachting een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft;

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, indien de
omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een verlenging
rechtvaardigt;

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.

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 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 blijfl 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 financigle 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, controie 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 betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wei van
derden.

3. Het tweede iid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover 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 voorzover 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 voorzover 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
voorzover 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.
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8. Voorzover 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.

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 persooniijke beleidsopvattingen kan met het 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 het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat
het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun
werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming
van de persooniijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking.
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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Nr. Document Beoordeling Wob Afzender Ontvanger
1. Memo proces tbv

stuurgroepverg Nazorg
Westraven 28-09-2012

Deels

openbaar
10.2.e

11.1

Vm.

Rijksgebouwen-
dienst

Stuurgroep
Westraven

2. Mail RVB RWS Te plannen
Kick-off bijeenkomst
RWS-CD en RVB TP

Deels

openbaar
10.2.e

11.1

Rijkswaterstaat Rijksvastgoed-
bedrijf

3. Mai! RWS-RVB RE

Westraven - vijver -

informatiebijeenkomst
07-05-2020

Deels

openbaar
10.2.e

Buiten

reikwijdte
wob-

verzoek

Rijkswaterstaat Rijksvastgoed-
bedrijf

4. Mail RWS RVB RE Reactie

vijver Westraven RWS

Vl.O 18-05-2020

Deels

openbaar
10.2.e Rijkswaterstaat Rijksvastgoed-

bedrijf

5. Mail RWS-RVB FW

concept-nieuwsbericht
aanbesteding vijver- 20-
10-2020

Deels

openbaar
10.2.e

11.1

Rijkswaterstaat Rijksvastgoed-
bedrijf

6. Mail RVB-RWS Concept
Westraven

Deels

openbaar
10.2.e Rijksvastgoed-

bedrijf

Rijkswaterstaat

7. Mail RWS-RVB RE

Persvragen RTV Utrecht

vijver Westraven

(concept)

Deels

openbaar
10.2.e

11.1

Rijkswaterstaat Rijksvastgoed-
bedrijf

8. Mail RWS-RVB WOB-

verzoek Vijver kantoor-
gebouw Westraven

Griffioenlaan Utrecht

Deels

openbaar
10.2.e Rijkswaterstaat Rijksvastgoed-

bedrijf

9. Vijver Westraven bericht

1

Openbaar nvt nvt nvt

10. Persvragen RTV utrecht

vijver westraven
Deels

openbaar
10.2.e Rijkswaterstaat Rijksvastgoed-

bedrijf

11. FW interview verzoek en

tweede concept
Deels

openbaar
10.2.e

11.1

Rijkswaterstaat Rijksvastgoed-

bedriif
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