Wob-besluit met bijlage A en B bij Wob-verzoek van 17 november 2021
Taal: Nederlands

Besluit
Dit Wob-besluit met bijlage A en B behorende bij het Wob-verzoek van 17 november 2021
over de brand die op 19 oktober 2020 aan de Broekerhavenweg te Bovenkarspel heeft
gewoed, is aangepast voor publicatie op de publiekswebsite van Veiligheidsregio NoordHolland Noord. Hierbij is er rekening mee gehouden dat de informatie in dit document
voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Datum
Onze referentie
Uw referentie
Uw bericht van

17-12-2021
UIT-2021-23930
17 november 2021

Geachte heer

en mevrouw

Telefoon
E-mail
Bijlagen
Onderwerp

072 567 50 10
@vrnhn.nl
5
Besluit op Wob-verzoek

,

Met uw verzoek van 17 november 2021 heeft u verzocht om openbaarmaking van documenten
inzake de brand die op 19 oktober 2020 aan de Broekerhavenweg
te Bovenkarspel heeft
gewoed.
Communicatie
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 24 november 2021.
Uit een eerder contact met u is gebleken dat het u met name gaat om een inzetverslag en een
samenvatting van de bevindingen naar aanleiding van de brand.
Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn drie documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen
in een inventarislijst, zie hiertoe bijlage B.
Wettelijk kader
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Voor de relevante bepalingen
verwijs ik u naar bijlage A.
Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en democratische
bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er wordt niet gekeken naar het
specifieke belang van de verzoeker. Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent
openbaarmaking voor iedereen. In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt
getoetst aan de artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen
openbaarmaking kan of moet worden geweigerd.
Besluit
Ik besluit de gevraagde informatie grotendeels openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik

naar het onderdeel “Overwegingen” in dit besluit. De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit
van dit besluit. Voor de weigeringsgronden wil ik u verwijzen naar de inventarislijst.
Motivering
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob)
In diverse documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een
persoon, zoals onder meer persoonsnamen, functietitels, telefoonnummers, e-mailadressen, en
handtekeningen. Openbaarmaking van deze gegevens zou een inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer van de betrokkenen maken. Ik weeg het belang van eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Deze informatie maak ik dus niet
openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar gemaakt.
Waar het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren in de documenten merk ik het volgende
op. Indien het gaat om namen van medewerkers die niet wegens hun functie in de openbaarheid
treden, weegt het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de desbetreffende
ambtenaar zwaarder dan het algemeen belang van openbaarheid. Deze persoonsgegevens maak
ik dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar gemaakt
onder vermelding van 10.2.e.
Wijze van openbaarmaking
Een geanonimiseerde versie van dit besluit met de daarbij (gedeeltelijk openbaar gemaakte
documenten) zal op www.vrnhn.nl worden geplaatst.
Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

Krishna Taneja
Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bezwaarclausule
Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na verzending van dit
besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en het dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
-de naam en het adres van de indiener;
-de dagtekening;
-een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
-de gronden van het bezwaar (de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit).
U dient tevens een kopie van het besluit bij te voegen, en, wanneer u zich laat vertegenwoordigen,
een schriftelijke machtiging. Het bezwaarschrift kunt u richten aan: de directeur van de
veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Postbus 416, 1800 AK Alkmaar. Voor de volledigheid wijs ik
u erop dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Wanneer u een
bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u bij een spoedeisend belang aan de voorzieningenrechter bij
de rechtbank Noord-Holland vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek moet
worden gericht aan de Voorzieningenrechter, rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Bijlage A
Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:
1.
Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
a.
de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b.
de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c.
bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d.
persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene
verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer maakt.
2.

Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover
het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a.
de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale
organisaties;
b.
de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke
lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
c.
de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d.
inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e.
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f.
het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen
van de informatie;
g.
het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van
derden.

3.

Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de betrokken persoon
heeft ingestemd met openbaarmaking. (…)
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