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Geachte

In uw e-mailbericht van 8 november 2021, waarvan de ontvangst bij brief van 16
december 2021, kenmerk RWS-2021/40309, is bevestigd, heeft u met een beroep
op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om informatie verzocht over
de aanleg van de Marker Wadden, van 1 oktober 2020 tot 8 november 2021.

Met deze brief beslis ik op uw verzoek.

1. Wettelijk kader

Op uw verzoek is de Wob van toepassing.

2. Inventarisatie documenten

Ik heb 899 documenten aangetroffen die onder de reikwijdte van uw verzoek
vallen. Deze documenten zijn opgenomen in de inventarislijst die als bijlage bij dit
besluit Is gevoegd.

3. Besluit

Naar aanleiding van uw verzoek heb ik besloten om de documenten die zijn
vermeld in de bijgevoegde inventarislijst - gedeeltelijk - openbaar te maken, met
uitzondering van 16 zogeheten risicodossiers. Gedeeltelijke openbaarmaking houdt
hier in dat in de documenten persoonsgegevens en bepaalde informatie die de
economische en financiële belangen van de Staat raakt, onleesbaar zijn gemaakt.
Dit licht ik hieronder toe, onder Overwegingen (4).

4. Overwegingen

Een verzoek om informatie op grond van de Wob wordt ingewilligd met
inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Wob. Deze artikelen staan als
bijlage bij dit besluit. Artikel 10 bevat gronden waarop openbaarmaking van
informatie achterwege blijft. In de documenten waarop uw verzoek betrekking
heeft, is op grond van artikel 10, tweede lid, onderdelen b en e, bepaalde
informatie onleesbaar gemaakt.
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Op grond van artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van de Wob blijft verstrekking
van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de
economische of financiële belangen van - onder andere - de Staat.

De economische of financiële belangen van de Staat kunnen worden geschaad als
informatie over budgetten en prijzen die de Staat betaalt of bereid of in staat is te
betalen voor bepaalde diensten en werken, openbaar wordt gemaakt. De
onderhandelingspositie van de Staat kan hierdoor verslechteren. Daarom zijn
bedragen die betrekking hebben op budgetten en prijzen, in de documenten
onleesbaar gemaakt. I n  de bijgevoegde inventarislijst Is aangegeven in welke
documenten informatie onleesbaar is gemaakt op grond van artikel 10, tweede lid,
onderdeel b.

Zestien documenten worden niet openbaar gemaakt, te weten de risicodossiers
van het Projectteam Marker Wadden. De informatie in de risicodossiers kan de
financiële en economische belangen van de Staat schaden, omdat deze informatie
inzicht geeft in de prijzen die de Staat bereid is te betalen en de financiële risico's
die worden voorzien. Er kan financieel nadeel voor de Staat optreden doordat
marktpartijen hierop hun prijzen en handelswijze in dit project en andere
projecten en toekomstige aanbestedingen zouden kunnen aanpassen. In de
bijgevoegde inventarislijst zijn de zestien documenten opgenomen die niet
openbaar worden gemaakt op grond van artikel 10, tweede lid, onderdeel b.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 10, tweede lid, onderdeel e, van de Wob blijft verstrekking
van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het
belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. Ik ben van oordeel dat
voor persoonsgegevens geldt dat het belang van eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik
persoonsgegevens in de documenten onleesbaar gemaakt. In de bijgevoegde
inventarislijst is aangegeven in welke documenten persoonsgegevens onleesbaar
zijn gemaakt op grond van artikel 10, tweede lid, onderdeel e.

Persoonlijke beleidsopvattingen uit intern beraad

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat uit documenten die zijn opgesteld
ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Persoonlijke beleidsopvattingen In de
zin van de Wob zijn opvattingen, voorstellen, aanbevelingen of conclusies van een
of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen
aangevoerde argumenten. Op grond van het tweede lid van artikel 11 kan over
persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op een goede en democratische
bestuursvoering informatie worden verstrekt, in niet tot personen herleidbare
vorm.

In dit geval heb ik besloten om de persoonlijke beleidsopvattingen in de
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documenten openbaar te maken op  grond van art ikel 11, tweede l id,  omdat  het
onderwerp van uw verzoek maatschappeli jk actueel is en publieke- en
mediabelangstell ing geniet en  om een verkeerd beeld te voorkomen. Voor zover
de documenten persoonli jke beleidsopvattingen bevatten, heb ik n iet  de
persoonli jke beleidsopvattingen onleesbaar gemaakt maar  wel gezorgd da t  deze
niet  herleidbaar z i jn tot personen.

Openbaarmaking

De documenten, alsmede d i t  besluit met de bi jbehorende bi j lagen, worden met
WeTransfer naar  uw e-mailadres annemiekevanstraaten@hotmail.com gestuurd.
D i t  besluit met de  bi jbehorende bi j lagen wordt u tevens per aangetekende post
toegestuurd. De betrokken derde-belanghebbenden te weten Natuurmonumenten,
de  provincie Flevoland en  Boskalis, ontvangen een afschrift van d i t  besluit.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ind ien u vragen
heeft over d i t  besluit kun t  u contact opnemen met de  in de kant l i jn  opgenomen
contactpersoon.

Met vriendeli jke groet,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd ingenieur jdirecteu r
Riikswaffffttaaf Minden-Nederland

Mededeling

Tegen d i t  besluit kun t  u binnen zes weken na de  dag waarop d i t  is bekend
gemaakt  een bezwaarschrift indienen. Het  bezwaarschrift moet  door de  indiener
zi jn ondertekend en  bevat ten minste zi jn naam en adres, de  dagtekening, een
omschri jv ing van het  besluit waartegen het bezwaar is  ger icht en de  gronden
waarop he t  bezwaar rust. D i t  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.
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Bijlage - Artikelen 10 en 11 Wob

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 levenssfeer 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 financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel l a ,  onder c en d, bedoelde
bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. 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 betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan
wel van derden.

3. Het tweede lid, 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 voor zover het milieu-
informatle 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 voor zover 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 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 het voorkomen van sabotage.

8. Voor zover 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.
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Artikel 11
1. I n  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 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 persoonlijke 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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