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Onderwerp: Wob verzoek d.d. 2-12-2020 inzake Luchtagenda en Burgermeetnet

Geachte heer Spaander,
Op 2-12-2020 hebben wij uw verzoek op grond van Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob),
gedateerd 2-12-2020, als bijlage bij een mail over uw subsidie verzoek ontvangen.
Met deze brief informeren wij u over ons besluit op uw verzoek.
Wob in het kort
Ingevolge artikel 3, eerste lid Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten
over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid
van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Artikel 1, onder a, Wob definieert een
document als een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens
bevat. Er bestaat op grond van de Wob geen verplichting om gegevens te vervaardigen die niet in
bestaande documenten zijn vastgelegd.
Uw verzoek
U verzoekt op grond van artikel 3 en artikel 6 Wob de relevante documenten te, inzake onderstaande
bestuurlijke aangelegenheden:
1.
Luchtagenda
2.
Burgermeetnet
Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn de volgende documenten aangetroffen.:
1.

2.
3.

Groep documenten met betrekking tot de voorbereiding van de Luchtagenda ( Formele
documenten zoals de Luchtagenda zelf staan op de openbaar toegankelijke website van de
gemeente Arnhem, evenals alle raadsstukken zoals moties en amendementen)
Groep doucmenten met betrekking tot de voorbereiding van het collegebesluit over de
subsidieregeling Burgermeetnet;
Groep documenten met betrekking tot de inhuur van Natuur en Milieu Gelderland (vooreen
GNMF)
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Uitzonderings- en weigeringsgronden, artikel 10 Wob
In artikel 10 Wob zijn de uitzonderingsgronden (of weigeringsgronden) genoemd, de gronden die aan het
verstrekken van informatie in de weg staan. Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer (artikel 10 lid 2 sub e Wob) vinden wij zwaarder wegen dan het belang van openbaar making
van gegevens. Om die reden zijn de persoonsgegevens onleesbaar gemaakt. Uitgangspunt hierbij is dat
alle persoonsgegevens van een ambtenaar of inwoner worden geanonimiseerd.. De gegevens van
rechtspersonen, bestuursorganen, openbare lichamen en publiekrechtelijke instanties worden niet
geanonimiseerd tenzij deze herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.
Persoonlijke beleidsopvattingen artikel 11 Wob
Artikel 11 lid 1 Wob luidt: “In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.”
Deze wetsbepaling biedt de basis om documenten voor intern beraad die persoonlijke
beleidsopvattingen bevatten te weigeren. Feitelijke gegevens zijn echter geen persoonlijke
beleidsopvattingen en kunnen dus niet op grond van artikel 11 lid 1 Wob worden geweigerd. Feitelijke
gegevens kunnen wel zodanig met die opvattingen zijn verweven dat het niet mogelijk is om deze te
scheiden. In dat geval kunnen ook die feitelijke gegevens met een beroep op dit artikel worden
geweigerd. In geval van verwevenheid mag in beginsel het betrokken onderdeel van het document
worden geweigerd op grond van artikel 11 Wob. Een bestuursorgaan hoeft niet binnen een zelfstandig
onderdeel van een document per zin of zinsdeel te bepalen of verwevenheid een weigering kan
rechtvaardigen.

Besluit
Wij besluiten, in samenhang met wat is bepaald in artikel 10 en artikel 11 Wob, om de hierboven
genoemde documenten openbaar te maken en aan u te verstrekken. Op informatie die reeds van
overheidswege openbaar is gemaakt, is de Wob niet van toepassing
Nadere informatie
Hebt u vragen over deze brief dan kunt u contact opnemen met de bovenin de brief genoemde
contactpersoon .
Bezwaar en voorlopige voorziening
Tegen dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van
verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Arnhem, Postbus 9200, 6800 HA Arnhem.
Ook wijzen wij u erop dat een verzoek ten aanzien van een besluit waartegen bezwaar is gemaakt,
onder overlegging van een afschrift van het bezwaarschrift, op grond van artikel 8:81 van de Algemene
wet bestuursrecht een voorlopige voorziening kan worden getroffen, indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist.
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Door het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan de werking van het bestreden besluit
worden geschorst. Het verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Gelderland, afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
De rechtbank zal hierover nader berichten.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
namens het college,

P.E.H. Swart
Senior Bestuuradviseur Milieu
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