Wob-besluit met bijlage A en B bij Wob-verzoek van 25 augustus 2021
Taal: Nederlands

Besluit
Dit Wob-besluit met bijlage A en B behorende bij het Wob-verzoek van 25 augustus 2021
over de wateroverlast in Noord-Holland Noord, is aangepast voor publicatie op de
publiekswebsite van Veiligheidsregio Noord-Holland 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

Beste heer

18-10-2021
UIT-2021-23611
25-08-2021

Telefoon
E-mail
Bijlagen
Onderwerp

072 567 50 10
@vrnhn.nl
3
Besluit op Wob-verzoek

,

Met uw verzoek van 25 augustus 2021 heeft u verzocht om openbaarmaking van de volgende
documenten inzake de wateroverlast door hevige regenval in de periode van 18 juni 2021 tot en
met beantwoording van het onderzoek:
- alle communicatie en correspondentie tussen de veiligheidsregio en hoogheemraadschap
van 18 tot en met 20 juni 2021 met betrekking tot de hevige regenval en wateroverlast;
- alle communicatie, correspondentie en documenten met betrekking tot de hevige
regenval en wateroverlast van 21 juni 2021 tot en met beantwoording van het onderzoek.
Communicatie
Op 26 augustus 2021 hebben wij telefonisch contact met u gezocht om de behandeling van het
verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) te bespreken. We hebben
besproken dat uw verzoek onder het tweede gedachtestreepje moet worden gelezen als: Alle
communicatie, (digitale) correspondentie en documenten over de hevige regenval en
wateroverlast (betreffende de periode van 18 tot en met 20 juni 2021) over de periode van 21 juni
2021 tot en met 25 augustus 2021. Bij e-mail van 26 augustus 2021 is deze nadere concretisering
aan u bevestigd en is u de gelegenheid geboden om een eventuele onjuiste weergave kenbaar te
maken. U heeft hiervan geen gebruik gemaakt.
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 30 augustus 2021.
Bij brief van 21 september 2021 is de beslistermijn van uw Wob-verzoek verdaagd tot en met 19
oktober 2021.
Inventarisatie documenten
Op basis van de verzoeken zijn 52 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen
in een inventarislijst. U treft de inventarislijst aan als bijlage B.

Een aantal soorten documenten is buiten beschouwing gelaten. Zo worden reeds openbare
documenten niet nogmaals openbaar gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het verslag van de
vergadering van ons Algemeen Bestuur.
Derdebelanghebbenden
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen de belangen van derden een rol. Aan
deze derdebelanghebbenden is vooraf gevraagd om hun zienswijze ten aanzien van de
voorgenomen openbaarmaking kenbaar te maken.
Eén derdebelanghebbenden heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen
openbaarmaking van de documenten. Eén derdebelanghebbenden heeft aangegeven geen
bezwaar te maken tegen de voorgenomen openbaarmaking van informatie na anonimisering van
de persoonsgegevens (namen, functies, telefoonnummers en e-mailadressen) van de
ambtenaren ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.
De zienswijzen van de derdebelanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging meegenomen en
gevolgd.
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
Contact met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)
Verschillende crisisfunctionarissen zijn vanuit VRNHN betrokken geweest bij de bestrijding van
de wateroverlast in de periode van 18 tot en met 20 juni 2021. Ik heb navraag gedaan bij de
verschillende betrokken crisisfunctionarissen of en zo ja op welke manier zij contact hebben
gehad met HHNK. Voorzover dit contact telefonisch heeft plaatsgevonden kan ik u hiervan
uiteraard geen documenten verstrekken (deze zijn er immers niet). In een enkel geval heeft een

TEAMS meeting plaatsgevonden, hiervan verstrek ik u de link waarmee deelnemers konden
deelnemen. Van de TEAMS meeting zijn geen opnamen gemaakt en is ook geen verslag
bijgehouden. Voor zover de contacten via e-mail of What’s app hebben plaatsgevonden verstrek
ik u deze documenten (gedeeltelijk) met inachtneming van onderstaande.
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, aanhef en 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,
profielfoto’s 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. Namen van medewerkers die vanwege hun functie in de
openbaarheid treden maak ik wel openbaar.
Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 11, eerste lid, van de Wob)
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om informatie uit
documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over
daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Documenten die zijn opgesteld voor intern
beraad zijn onder andere: nota's van ambtenaren, correspondentie tussen ambtenaren, concepten
van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van interne besprekingen. Onder
persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, commentaren, voorstellen,
conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.
Onder de geïnventariseerde documenten bevinden zich onder meer interne nota's en (concept)
annotaties van en e-mailcorrespondentie tussen medewerkers van Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord. Hierin worden, onder anderen, voorstellen gedaan, delen betrokkenen hun visie en geven
ze hun mening en commentaar op diverse documenten. Het betreft hier dus persoonlijke
beleidsopvattingen die in het kader van het intern beraad zijn geuit. Op grond van artikel 11, eerste
lid, van de Wob maak ik deze persoonlijke beleidsopvattingen niet openbaar. Waar van toepassing
heb ik deze persoonlijke beleidsopvattingen onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 11.1.
Ter toelichting merk ik op dat een vrije en onbelemmerde bijdrage van ambtenaren en van hen die
bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet zijn.
Zij moeten in alle openhartigheid onderling kunnen communiceren en opinies kunnen uitwisselen.
Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen
relevant.

Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kan ik besluiten informatie te geven over
persoonlijke beleidsopvattingen in het belang van een goede en democratische bestuursvoering.
Gelet op de aard en de inhoud van de informatie, acht ik dat belang niet aanwezig. Daarbij maak ik
de afweging dat het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering is indien
standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan
ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob informatie te
verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen.
Buiten reikwijdte Wob-verzoek
Documenten 34 en 47 heb ik gedeeltelijk openbaar gemaakt, maar deze documenten bevatten
tevens informatie die niet ziet op de wateroverlast door hevige regenval in de periode van 18 juni
2021 tot en met 25 augustus 2021 zodat ik die passages van de documenten niet aan de hand
van de Wob heb beoordeeld. Deze passages heb ik om die reden onleesbaar gemaakt en
gemarkeerd met “buiten reikwijdte”.
Reeds openbare stukken
De Wob is niet van toepassing op informatie die reeds openbaar is.
Wijze van openbaarmaking
Een geanonimiseerde versie van dit besluit met de daarbij (gedeeltelijk) openbaar gemaakte
documenten zal op www.vrnhn.nl worden geplaatst.
Een kopie van dit besluit zend ik aan de derde-belanghebbenden.

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. (…)

Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:
1.
In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern
beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.
2.

Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische
bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien
degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft
ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.

3.

Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het

bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor
de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4.

In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming
van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking.
Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen
herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

Bijlage B inventarislijst
Periode 18 juni tot en met 20 juni 2021
Nr.
1
2

3

4
5
6

Omschrijving
18-06-2021 Link
Teamsmeeting
Overzicht contactmomenten
Hoogheemraadschap (bron
GMS)
18-06-2021 Whatsappbericht
Hhnk vraag collega ter
plaatse
19-06-2021 Whatsappbericht
Hhnk gebiedsbeheerder
19-06-2021 Whatsappbericht
Dank je
19-06-2021 Whatsappbericht
Piketnummer adviseur
crisisbeheersing

Openbaarmaking
Deels openbaar

Weigeringsgrond(en)
10.2.e

Opmerkingen
Geanonimiseerd

Openbaar

-

-

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

Periode 21 juni tot en met 25 augustus 2021
Nr.
7

Omschrijving
24-06-21 Uitnodiging Teamsvergadering
24-06-21 Terugkoppeling
CAZH inzet wateroverlast

Openbaarmaking
Deels openbaar

Weigeringsgrond(en)
10.2.e

Opmerkingen
Geanonimiseerd

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

01-07-2021 Kort
Evaluatiegesprek incident
Wateroverlast 18 juni
05-07-2021 agenda GRIP
evaluaties morgen
06-07-2021 00:13 svp alvast
lezen

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

12.

06-07-2021 00:26 svp lezen

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

13.

06-07-2021 Info: ter
afstemming

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

14.

07-07-2021 09:46 Annotatie
evaluatie crisisorg

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

15.

07-07-2021 09:48 Annotatie
evaluatie crisisorg

Deels openbaar

10.2.e
11.1

Geanonimiseerd en
persoonlijke
beleidsopvatting(en)

8.
9.

10.
11.

16.

07-07-2021 def. Annotatie AB

Deels openbaar

10.2.e
11.1

17.

07-07-2021 RE: annotatie AB

Deels openbaar

10.2.e
11.1

18.

07-07-2021 RE: def.
annotatie AB

Deels openbaar

10.2.e
11.1

Geanonimiseerd en
persoonlijke
beleidsopvatting(en)

19.

07-07-2021 RE: memo
evaluatie HHNK

Deels openbaar

10.2.e
11.1

Geanonimiseerd en
persoonlijke
beleidsopvatting(en)

20.

07-07-2021 19:34 RE:
annotatie AB

Deels openbaar

10.2.e
11.1

Geanonimiseerd en
persoonlijke
beleidsopvatting(en)

21.

08-07-2021 10:56 RE:
annotatie Jan Nieuwenburg

Deels openbaar

10.2.e
11.1

Geanonimiseerd en
persoonlijke
beleidsopvatting(en)

22.

08-07-2021 11:12 RE:
annotatie Jan Nieuwenburg

Deels openbaar

10.2.e
11.1

Geanonimiseerd en
persoonlijke
beleidsopvatting(en)

23.

Vragen Van Kampen

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

24.

13-07-2021 11:25 FW:
Vragen Van Kampen

Deels openbaar

10.2.e
11.1

Geanonimiseerd en
persoonlijke
beleidsopvatting(en)

25.

21-07-2021 Concept interne
evaluatie

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

26.

10-08-2021 11:20 RE:
Evaluatie wateroverlast
10-08-2021 12:07 FW:
Evaluatie wateroverlast

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

28.

10-08-2021 14:03 FW:
Evaluatie wateroverlast

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

29.

19-08-2021 Aangepaste
evaluatie wateroverlast

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

30.

19-08-2021 AUB

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

31.

23-08-2021 FW: AUB

Deels openbaar

10.2.e
11.1

32.

25-08-2021 Final version

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd en
persoonlijke
beleidsopvatting(en)
Geanonimiseerd

33.

25-08-2021 toezenden
passages over HHNK in VR

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

27.

Geanonimiseerd en
persoonlijke
beleidsopvatting(en)
Geanonimiseerd en
persoonlijke
beleidsopvatting(en)

34.

evaluatie
Annotatie t.b.v AB 9 juli 2021

Deels openbaar

Persoonlijke
beleidsopvatting(en)
en buiten reikwijdte

11.1

Stukken afkomstig van HHNK
Nr.
35.

36.

Omschrijving
Notulen van de extra
openbare digitale
vergadering 23-06-2021

Openbaarmaking
Deels openbaar

Memo Evaluatie
wateroverlast 07-07-2021

Deels openbaar

37.

Powerpoint presentatie
wateroverlast juni

Openbaar

38.

Memo: Voortgang
evaluatie wateroverlast
02-08-2021

Deels openbaar

Weigeringsgrond(en)
10.2.e

Opmerkingen
Geanonimiseerd

10.2.e

Bijlage bij e-mails van
- 19 augustus 2021
11:22 uur
- 23 augustus 2021
09:47 uur
Geanonimiseerd

10.2.e

Bijlage bij e-mail van
7 juli 2021 17:03 uur
Bijlage bij e-mails van
- 19 augustus 2021
11:22 uur
- 23 augustus 2021
09:47 uur
Geanonimiseerd
Bijlage bij e-mails van
- 19 augustus 2021
11:22 uur
- 23 augustus 2021
09:47 uur

Whatsappberichten
Nr.
39.

40.

41.

Omschrijving
Contact tussen
medewerker HHNK
en medewerker
VRNHN 6 en 7 juli
2021.
Contact tussen
medewerkers
VRNHN 23 juni en
6 juli 2021.
Contact
tussen
medewerkers
VRNHN 8 juli en 27
augustus 2021.

Openbaarmaking
Deels openbaar

Weigeringsgrond(en)
10.2.e

Opmerkingen
Geanonimiseerd

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

Deels openbaar

10.2.e
11.1

Geanonimiseerd en
persoonlijke
beleidsopvatting(en)

42.

43.

44.

45.

46.

47.
48.

49.
50.

51.

52.

Contact tussen
medewerkers
VRNHN 28 juni
2021.
Contact tussen
medewerkers
VRNHN 6 en 7 juli
2021.
Contact tussen
medewerkers
VRNHN 16 juli
2021.
Contact tussen
medewerkers
VRNHN 17
augustus 2021.
Contact tussen
medewerkers
VRNHN 26
augustus 2021.
Contact tussen
medewerkers
VRNHN 5 juli 2021.
Contact tussen
medewerkers
VRNHN 6/7/8 juli
2021.
Contact tussen
medewerkers 25
augustus 2021.
Contact tussen
directeur en
medewerker
VRNHN 20 juli
2021.
Contact tussen
medewerker HHNK
en VRNHN 13 juli
en 17 augustus
2021.
Weergave
whatsapp contact
tussen
medewerkers
VRNHN.

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

Deels openbaar

10.2.e
11.1

Geanonimiseerd en
persoonlijke
beleidsopvatting(en)

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

Deels openbaar

10.2.e
11.1

Geanonimiseerd en
persoonlijke
beleidsopvatting(en)

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd en
buiten reikwijdte

Deels openbaar

10.2.e
11.1

Geanonimiseerd en
persoonlijke
beleidsopvatting(en)

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

Deels openbaar

10.2.e
11.1

Geanonimiseerd en
persoonlijke
beleidsopvatting(en)

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

Deels openbaar

10.2.e

Geanonimiseerd

