Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: maandag 25 januari 2021 20:54
Aan: Gemeente Arnhem
Onderwerp: RE: Geredigeerde documenten - Eerste oplevering documenten WOB Luchtagenda / Burgermeetnet
Arnhem - tegenwerking Stichting Arnhems Peil
Hartelijk dank voor de eerste documenten naar aanleiding van ons WOB verzoek:
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-14-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tavluchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.pdf
Uit deze eerste paar documenten blijkt al duidelijk dat de gemeente Arnhem ons inderdaad actief tegen heeft
proberen te werken m.b.t. onze incidentele subsidie aanvraag voor het LuchtData project.
Daarnaast is heel duidelijk te zien dat het GNMF minimaal 6634 euro ex BTW heeft ontvangen voor 1 info avond en
3 workshops terwijl de gemeente geen cent wenste bij te dragen aan onze 10 workshops waarbij we minimaal vier
keer zoveel fijnstofmeters uitgerold hebben in Arnhem. We zijn benieuwd wat er nog meer bovenwater komt
drijven. Heb je een indicatie voor ons wanneer we alle overige stukken m.b.t. de LuchtAgenda van Arnhem en het
Burgermeetnet van Arnhem opgeleverd krijgen?
Bijlage Staf Klimaat en Energie 18 mei 2020 burgermeetnet_Geredigeerd.pdf
Korte samenvatting: wat / waarom (doel) / waarmee (dekking) / waartoe (resultaat):
Met dit besluit wordt mogelijk voorkomen dat in de raad vragen gesteld worden over de vergoeding aan Arnhems Peil
Bijlage voortgang burgermeetnet 2-4-2020_Geredigeerd.pdf
Deze vergoeding ter beschikking stellen aan deze groep mensen, doen we via een incidentele subsidie aan Stichting Arnhems Peil.
Liever geen incidentele subsidie, maar achterban AP direct benaderen met individuele subsidie, via Subsidieregeling en Subsidieloket?
Op terugkomen bilateraal bij

M.b.t. het redigeren van de documenten willen we je vriendelijk verzoeken om de namen van alle publieke figuren
zoals wethouders maar ook bijvoorbeeld de betrokken ambtenaren zichtbaar te laten. Hier valt o.a. ook Peter Swart
en Herman Kleinjan onder. Wij hebben op meerdere dossiers WOB-verzoeken ingediend om aan te kunnen tonen
dat een aantal leden van het College van B&W en betrokken ambtenaren stelselmatig misbruik maken van hun
functie om onze stichtingen en verwante organisaties dwars te bomen met zeer nadelige gevolgen voor onze goede
doelen en projecten. Dit gedrag gaat ten koste van de gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst
van de inwoners van onze stad. Er is dan ook sprake van een zwaar wegend belang van openbaarmaking. Indien aan
ons verzoek geen gehoor gegeven wordt vragen we je te motiveren waarom de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer prevaleert.
“Er dient altijd een afweging gemaakt te worden tussen het belang van openbaarmaking en het belang van
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dus óók indien er sprake is van een ambtenaar die uit hoofde
van zijn functie niet in de openbaarheid treedt. Het enkele feit dat iemand niet in de openbaarheid treedt,
was volgens de Rechtbank Amsterdam qua motivering dan ook niet voldoende. Het is dus noodzaak om altijd
te motiveren waarom de bescherming van de persoonlijke levenssfeer prevaleert.”
“Zodra er sprake is van een Wob-verzoek dat mede ziet op de openbaarmaking van persoonsgegevens van
ambtenaren, moet eerst beoordeeld worden of de betreffende ambtenaar uit hoofde van zijn functie in de
openbaarheid treedt. Indien dat niet het geval is, kan niet klakkeloos volstaan worden met het weigeren van
openbaarmaking. Ook in die gevallen moet worden gemotiveerd waarom het belang van de eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking.”
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28
https://www.justionadvocaten.nl/nieuws/hoe-om-te-gaan-met-persoonsgegevens-van-ambtenaren-het-kader-van-de-wob

Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout,
Namens Stichting Arnhems Peil
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999
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