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Geachte heer Gonggrijp,
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niet"
t.a.v. R.V. Gonggrijp, voorzitter
Linnaeusparkweg 98
1098 EJ Amsterdam

Leiden, 10 JUlI 2008

Met uw brief van 20 mei 2008 heeft u het Hoogheemraadschap van Rijnland op grond van
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht een kopie te ontvangen van aIle bij of
onder ons aanwezige documenten die:
• de relatie tussen Mullpon en waterschappen betreffen,
• de rechten en eigendomsverhoudingen (patenten, auteursrecht, etc.) random RIES

betreffen, of
• meer algemeen intemetstemmen betreffen en na uw vorige verzoek (d.d. 10 januari

2008) zijn ontstaan, alsmede aile documenten die naar aanleiding van dat verzoek zijn
ontstaan.

Wettelijk kader
Op grand van artikel 3, eerste lid, Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd
in documenten over een bestuuriijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan. Artikel
3, vijfde lid, Wob bepaalt dat een verzoek om informatie ingewilligd, tenzij dit op grand van
de artikelen 10 en 11 achterwege dient te blijven.

Beoordeling van uw verzoek
In de bijlage zijn de documenten opgesomd die specifiek betrekking hebben op uw verzoek.
Deze documenten zijn gerubriceerd als voigt:
1. de stukken, die de relatie tussen Mullpon en Rijnland betreffen

• er zijn geen stukken in het archief aanwezig, die specifiek betrekking hebben op de
relatie tussen Mullpon en de waterschappen in het algemeen.

• onder de relatie Mullpon/Rijnland verstaan wij tevens de relatie van Rijnland met
de directeur van Mullpon, de heer P.G. Maclaine Pont

2. de stukken, die de rechten en eigendomsverhoudingen random RIES betreffen
• dit betreft stukken die betrekking hebben op het intellectueel eigendom, de octraoi-

aanvrage en het octraoi op het stemsysteem RIES .
3. de stukken die meer algemeen intemetstemmen betreffen en na uw vorige verzoek (d.d.

10 januari 2008) zijn ontstaan, alsmede aIle documenten die naar aanleiding van dat
verzoek zijn ontstaan overige ontvangen correspondentie.
• dit betreft enkel vergaderstukken van de Unie van Waterschappen.
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Voor de goede orde zij er nog weI op gewezen dat e-mailberichten en interne gespreks
versiagen slechts in uitzonderlijke gevallen worden gearchiveerd. Ret archiefonderzoek
heeft geen mailberichten of interne gespreksversiagen met betrekking tot de drie hierboven
aangegeven aspecten opgeleverd.

Openbaarmaking van de gevraagde informatie moet achterwege bIijven, indien zich een (of
meer) van de in de artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingen of beperkingen
voordoen. Op grond hiervan hebben wij in een beperkt aantal stukken die passages
onleesbaar gemaakt die betrekking hebben op offertes, uurtarieven e.d.

Ten aanzien van een aantal stukken die nog niet anderszins openbaar zijn gemaakt en mede
betrekking hebben op derden bestaat de mogelijkheid dat deze derden bezwaar hebben tegen
de verstrekking van de informatie. De informatie zal conform het bepaaide in artikel 6, derde
lid, van de Wob in dat geval niet eerder worden verstrekt dan twee weken nadat onze
beslissing is bekendgemaakt. In de bijiage staat bij de stukken aangegeven of hieraan
toepassing is gegeven.

Besluit
Met inachtneming van het bovenstaande hebben wij besioten uw verzoek om openbaar
making in te willigen.

Een kopie van de betreffende documenten treft u bijgaand aan.

Roogac~.~ ..........

GJ. Doornbos,
dijkg aaf

. Nomen,
adjunct secretaris
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Bezwaar
Op grand van de AIgemene wet bestuursreeht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is
bekendgemaakt een bezwaarsehrift indienen. Het bezwaarsehrift moet worden gerieht aan Dijkgraaf en
Hoogheemraden, Hoogheemraadsehap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden.
Het bezwaarsehrift dient te zijn ondertekend en ten minste het voIgende te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
e. een omsehrijving van het besluit waartegen het bezwaarsehrift zieh rieht (datum en nummer ofkenmerk);
d. een opgave van de redenen waarom men zieh met het besluit niet kan verenigen.
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