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Wob-verzoekinzake
intemetstemmen

Geachte heer Gonggrijp,

Stichting "Wij vertrauwen stemcomuters
niet"
La.v. R.V. Gonggrijp, voorzitter
Linnaeusparkweg 98
1098 EJ Amsterdam

Leiden, 10 maart 2008

Met uw brief van 10 januari 2008 heeft u het Hoogheemraadschap van RijnIand op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht een kopie te ontvangen van aIle
documenten en correspondentie betreffende intemetstemmen (in de ruimste zin) die ontstaan
zijn na 1 januari 2006.

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

Beoordeling van uw verzoek
In de bijiage zijn de documenten opgesomd die specifiek betrekking hebben op uw verzoek.
Deze documenten zijn gerubriceerd ais voIgt:
1. de van de Unie van Waterschappen ontvangen correspondentie
2. inteme stukken en door RijnIand verzonden correspondentie
3. overige ontvangen correspondentie.

In de bijiage zijn de parlementaire stukken van de behandeling van de Wet modemisering
waterschapsbestel noch het Waterschapsbesluit opgenomen. Deze stukken hebben ook mede
betrekking op intemetstemmen, maar zij zijn aIle reeds gepubliceerd.

Ter voorkoming van dubbelingen is voorts de correspondentie ontvangen van de ministers
van Verkeer en Waterstaat en Binneniandse Zaken en Koninkrijkszaken evenmin in de
bijiage opgenomen. Deze wordt door genoemde ministers bij uw aan hen gerichte verzoek
betrokken.

Ter zijde zij er nog weI op gewezen dat e-mailberichten slechts in uitzonderlijke gevallen
worden gearchiveerd. In het archiefonderzoek zijn geen mailberichten met betrekking tot
intemetstemmen naar voren gekomen.
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Openbaarmaking van de gevraagde informatie moet achterwege blijven, indien zich een (of
meer) van de in de artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingen of beperkingen
voordoen.

Uw verzoek ziet ook op een document dat vanwege de wettelijke uitzonderingen of
beperkingen aan de openbaarheid niet kan worden verstrekt. Artikel 10, eerste lid, aanhef en
onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken van informatie ingevolge de Wob
achterwege blijft voor zover dit "bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke
personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld." Volgens vaste
jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is van bedrijfs- of
fabricagegegevens ook sprake: "indien en voor zover uit die gegevens wetenswaardigheden
kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het
productieproces dan weI met betrekking tot de afzet van producten of de kring van afnemers
en leveranciers." Onder bedrijfs- en fabricagegegevens vallen niet aIleen technische
gegevens, maar ook financieIe gegevens.

Een van de bij lagen bij document 1.7 bevat de begroting van producten en diensten, die het
Waterschapshuis in het kader van zijn beoogde bijdrage aan het project Landelijke Water
schapsverkiezingen aan de Unie van Waterschappen heeft doen toekomen. Dit document
geeft inzicht in de tarieven die men hanteert voor specifieke onderdelen van het te verrichten
werk. Deze informatie wordt aangemerkt als vertrouwelijk verstrekte bedrijfsgegevens die
gelet op de Wob niet openbaar mag worden gemaakt.

Besluit
Met inachtneming van het bovenstaande hebben wij besloten uw verzoek om openbaar
making - met uitzondering van een van de bijlagen bij document 1.7 - in te willigen.

Een kopie van de betreffende documenten treft u bijgaand aan.
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Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is
bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Dijkgraaf en
Hoogheemraden, Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer ofkenmerk);
d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.
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