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Geacht bestuur,
Op 28 augustus 2019 hebben wij uw verzoek op grond van Wet openbaarheid van bestuur (hierna:
Wob), gedateerd 28 augustus 2019, per mail ontvangen. Per brief van 11 september 2019 hebben wij
onder gebruikmaking van de ons in artikel 6, eerste lid van de Wob gegeven bevoegdheid de beslissing
verdaagd met vier weken tot 23 oktober 2019. 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.

2.

3.
4.

Alle stukken waaronder de interne memo's, e-mails en besluiten ten aanzien van '(mogelijke)
ligplaatsen of '(het creëren van mogelijkheden voor) ligplaatsen' voor woonboten in de
Rosandepolder (op Arnhems grondgebied) inclusief alle KEMA gerelateerde info met betrekking tot
deze mogelijkheden'
Alle stukken waaronder de interne memo's, e-mails en besluiten ten aanzien van '(mogelijke)
ligplaatsen of '(het creëren van mogelijkheden voor) ligplaatsen' voor woonboten in de
Defensiehaven inclusief alle KEMA, scouting en bagger werkzaamheden gerelateerde info met
betrekking tot deze mogelijkheden'.
Alle stukken waaronder de interne memo's, e-mails en besluiten ten aanzien van '(mogelijke)
ligplaatsen of '(het creëren van mogelijkheden voor) ligplaatsen' voor woonboten aan de Boterdijk.
Alle stukken en besluiten welke gebruikt zijn in rechtszaken met betrekking tot woonboten en
'(mogelijke) ligplaatsen of '(het creëren van mogelijkheden voor) ligplaatsen' in een van de eerder
genoemde gebieden of havens vanaf 1 januari 2000.
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Wij hechten eraan u te melden dat stukken die bij meerdere onderdelen worden benoemd (te denken valt
aan de stukken die aan de Rechtbank zijn overlegd) slechts eenmaal worden verstrekt. Stukken die
betrekking hebben op meerdere bestuurlijke aangelegenheden worden bij het eerste verzoek (in casu
(....) Rosandepolder) verstrekt. Hierbij valt te denken aan de stukken inzake KEMA gerelateerde info.
Ten aanzien van uw verzoek met betrekking tot e-mails over een periode 1 januari 2000 tot en met 28
augustus 2019 (datum Wob) delen wij u mede dat de e-mails van wethouders en medewerkers die de
gemeente Arnhem hebben verlaten niet worden bewaard en derhalve niet aan u kunnen worden
verstrekt.
Uitzonderings- en weigeringsgronden, artikel 10 Wob
Op grond van artikel 10, tweede lid onder w Wob zijn de stukken omwille van de eerbieding van de
persoonlijke levenssfeer geanonimiseerd.
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 hetgeen 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 (zie de uitspraken van de Afdeling
van 27 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3563 en van 20 oktober 2010, ECLI:NL:RVS:2010:1301165).
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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Overige stukken
Onderwerp
2007-05-22 6e wijziging aanwijzingsbesluit woonbootlocaties.pdf
2007-05-22 bijlage bij 6e wijz aanwijzingsbesluit woonboten.pdf
2007-05-22 bijlage bij wijz aanwijzingsbesluit woonbootlocaties.pdf
2007-05-22 wijziging aanwijzingsbesluit woonbootlocaties.pdf
2003-12-17 onderbouwing tbv aanwijzingsbesluit locaties woonschepen.pdf
2004 uitwerking aanwijzingsbesluit.pdf
2004-02-02 inspraakreactie LWO aanwijzingsbesluit.pdf
2004-12-07 inspraakreactie NAP aanwijzingsbesluit.pdf
2004-12-08 inspraakreactie Leenheer aanwijzingsbesluit.pdf
BP Rivierzone Rosandepolder.pdf
BP Rivierzone De Praets.pdf
BP Rivierzone Defensiehaven.pdf
Verslag gesprek Rheden 27-2-2012.doc
Verslag gesprek waterschap Rijn en IJssel 10-2-2012.doc
Verslag gesprek Westervoort 8-2-2012.doc
2012.0.040.705 Rijnwaarden mogelijke toekomst oplossingen dd120327.pdf
120111 Verslag gesprek gemeente Duiven 11-1-2012.doc
Verslag gesprek gemeente Doesburg 16-1-2012.doc
Verslag gesprek Renkum 8-2-2012.doc
Mail Jan aan Wrij dd 120329.pdf
Mail WSRLActie bestuurlijke acties woonboten dd120418.pdf
Mail aan WRIJ dd 120403.pdf
Gemeente Rijnwaarden mail van Jan dd120323.pdf
Haalbaarheidsonderzoek_woonschepen_op_ongewenste_locaties.pdf
Indicatieve raming Rosandepolder.pdf
Informatiebrief 21122012.pdf
Mail akoestisch onderzoek Kema dd120612.pdf
mail Wim Spinhoven alternatieve locaties 120220.pdf
Mondelinge vragen woonschepen.pdf

201210 tijdelijke locaties.pdf
20141105 memo.pdf
Agendapunt Woonboten - staf RO.pdf
Bestemmingsplan Rivierenzone 2013.pdf
Concept WaterbodemonderzoekArnhem incl bijlagen D81-MBO-K.pdf
D84-EFA-KA-rapport_woonbootloc_def[1].pdf

vraag 1 Wob Rosandepolder
Onderwerp
Variant 2 Defensiehaven.pdf
Variant 2 Rosandehaven.pdf
Variant extra grondverzet Defensiehaven.pdf
Adviesnota_Defensiehaven_Rosandehaven[1].pdf
bestaande plas gat van Morlag.pdf
memo 24 april.pdf
Totaal memo 24 april.pdf
Variant 1 Rosandehaven.pdf
20521 persbericht uitbreiding Rosandepolder_Lpdf
120712 Veenvander nav mail 210512 2012.0.084.481.pdf
Rosandepolder 1 ligplek.pdf
2004-12-09 inspraakreactie Rosandepolder aanwijzingsbesluit.pdf
2005-08-11 mail inz artikel in Gelderlander.pdf
2019-10-17 Ro1sandepolder overzicht aangeleverde documenten WOB.xls
120521 Maak van de Rosandepolder geen gemeentelijke opslagzolder_tpdf

vraag 2 Wob defensiehaven
Onderwerp
BK_INGENIEURS_opdracht_aan_385327_getekend.pdf
defensiehaven x ligplekken.pdf
mail inz vaststelling visie meinerswijk.pdf
MR103157 SSK2010 Waterbodemonderzoek Defensiehaven_Lpdf
MR103157 SSK2010 Waterbodemonderzoek Praets_tpdf
Praets 2 ligplaatsen.pdf
rapportage geluidcontouren Defensiehaven mei 2018.pdf
2004-12-09 inspraakreactie Hospers aanwijzingsbesluit.pdf
2005-03-07 inspraakreactie Hoogstede Klingel beek aanwijzingsbesluit.pdf
2012.0.074.210 Brief St. Menno van Coehoorn dd120612.pdf
2017-09-19 uitbreiding woonboten Defensiehaven.pdf
2019-10-17 vraag 2 Wob Defensiehaven overzicht aangeleverde documenten WOB.xls
192754_0fferte_waterbodemonderzoek_defensiehaven_Arnhem_def_1.0_20190710.pdf
313476_Definitieve_Gunning_Civil_Management_Baggeren_Defensiehaven_190408.get..pdf
313476_Verslag_bewonersoverleg_Defensiehaven_BW01_190527.pdf
313476_Verslag_Overleg_scouting_Defensiehaven_BW02_190611.pdf
329713_0fferte_EKOZA_Quickscan_flora_en_fauna_baggeren_defensiehaven_190205.pdf
329713_0pdr_aan_EKOZA_Quickscan_flora_en_fauna_190205.get..pdf

vraag 3 Wob-Boterdijk
Onderwerp
mail inz peiling digitaal format van Boterdijk.pdf
mail2 inz boterdijk.pdf
memo RWS.pdf
2004-02-09 vervolg inspraakreactie Boterdijk aanwijzingsbesluit.pdf
2019-10-17 vraag 3 Wob Boterdijk overzicht aangeleverde documenten WOB.xls
ark2.pdf
bijlage bij mail 2 inz boterdijk.pdf
bijlage inz peiling digitaal format van Boterdijk.pdf

