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Geachte heer Van Em ,

Aanleidirg

In uw baief van 23-12-2013, ontvangen op 24 december 2013 heefi u met een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hiernà: Wob) informatie ve.z ocht
over het projec( Ecobeach-

lJ vràagt documenten over
l. Het contract tussen Rijkswateístaàt en de Koninklijke BAIVI en eventueel andere
documenten met de afsprakpn over het uitvoeren op no-curc-no-pay basis door
8AM en de bonus,
2. Fi.anciële stukken waaruit op te màken is welke instantie, welk bedrag voor
welke activiteit heeft bijgedragen. Een afrekening die in detail laat zien welke
kosten BAM voor zijn rekening heefr genomen en welke Rijkswaterstaat en
mogelljke andere pErtijen.
3. Evaluaties van Rijkswaterstàat van het eindÍappo van Delta.es of notulen van
vergaderingen waarin dat eind.apport is besproken.
4. Documenten waaruit de besluitvorming rond iet besluit om de bonus aan EAl.4

tu;t te keren duidelijk wordl, met In beqÉp vàn het beslull zelf en de hoogte van de
bonus,
5. Openbaring van de communicatle tussen Rijkswaterstààt en de Deense
autoritelten met betrekking tot de resultaten van het fcobea.h project, Í.dien di€
heeft plaatsqevonden.

voorafgà.nde briefwisseling

De ontvangst vèn uw verzoek is schrlftelijk bevestigd bij brief van 16 januari
2014. kenmerk RWS-2014/1696.
In deze brief is tevens de beslistermljn met vier weken v€Ídaàgd tot 17 februari
2014-



werterijk kader Iff#ïï:::"H:ï",
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
verwijs ik u naàr de biilase 1. :,'::#,,. ,r-

Iíventarisatie documenten

Op basls vàn uw verzoek zijn in totaal 12 documenten aangetroften. Deze
documenter zjn opgenom€n n een inventarjslijst, de als bijlaqe 2 bij dii besluit is
qevoeqd, In dit bes uit wordt verwezen nàar de corresporderende nummers Lit de
inventarislrjst, zodat per document duideiijk is wat is besloten.

Er zijn geen documenten blj hei minlsterie met de door u gevraagde inlormatie in
punt 2 van uw vraàq met betrekkinq tot'afreken ng', Uw veftoek komt erop neer
dat voor u nieuwe docum€nten zouden moeten worden veruaardi9d Ínet de doo. u

gewenste informatie. De Wob kent echler qeen verplichting om iníormatle te
vervaardigen die niei in bestèande documenten zijn neergelegd, ongeacht de mate
van inspanning (zie ABRVS 5 juni 2013, nr. 207204362/l/A3).

zienswiizen

Bij het openbaar maken van de documenten zijn er derde belënghebbenden bij de
docrimenten met numm€rs 1,2a-h, 3 en 4a-b. Deze zijn in d€ gelegefheid qesteld
hierover hun zienswijze te geven,

Eén van de derde belanghebbenden (BA14) geeft geen jnsteÍnrning tegen open
bàarmàking vàn de docuraenten 1, 2a-h en 4a-b mei een beroep op artikel 10
eerste lid, aànhef en onder c, tweede lld, aanhef en onder g en tweede id, aanheí

De zienswijzen van de derde be anghebbenden heb ik in mijn belàngenafv/eginq
rlreegenomen. Zie het onderdeel OvenÍegingen van dit beslull.

Besluit

lk heb besloten de docurnert€n met nummer 1, 2a-h, 3 en 4a-b openbaar ie
màken met uitzonder ng van de daarin vermelde peÍsoonsgegevens, Voor de
rnotivering verwijs ik nàar onderdeel Overuegingen van dii beslu:t. Tevens heb lk
besloten toi het niet openbaar rnaken van het docurnent 'afrekenlng' zoals
gevraaqd in punt 2 van uw vrdag, omdat deze niet bestaat.

Ov€rw€ginsen

De overweglngen blj mijn besluit zijn ëls voigti
Bed r ijfs- en fab ncagegegeven s
Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaèlt dèt het verstrekken
van irformati€ achterv,/ege blijft voor zover dlt bedrijfs- en fabricagegegevens
betreft, die door natuurlljke personen of rechlspersonen vertrouwe Uk aan de
overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsqegevens moel blijkens bestendige



jurisprudentie worden verstaan: al dle gegevens waaruil wetenswaardigheden
kunnen worden afgeLezen of èfqeleid met betrekking loi de technische
bedrijfsvoering of het productieproces dan wel me! betrekking tot de afzel van
producten of de kr ng van afneÍrers of leverànciers. Cijfers of gegevens dle de
financièle bedr;jlsvoering ef flnanciële stromen betreffen, worden eveneens als
bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt.

In onderhëvige situaUe is geen spraken vën bedrijfs- of iabricageqegevens, De

documenten nr. 1, 2a-h en 4a b hebben imrners betrekk ng op hel project
"Ecobea€rr" en geven verder !een iniormalle over de bedrijfsvoeíing of h€t
productieproces. W€liswaar worden er in documentnr. 1 flnancièle bedrègen
genoemd. Deze zijn echter zodèniq globaa van aard dat deze niet zijn 3ën te
merken ëls bedrijfs en fabricëgegegevens.
De zienswijze van BAl,,l op dlt punt geeft mij dèn ook geen aanleidlng om
verstrekking van documenien (nummers) op qrond van deze uitzondering
achte.wege te laten.

Onev e n red i q e bevao rdel i ng of be n à del i ng
op arond van tsrtikel 10, tweede id, àànhef en onder g. van de wob blijft
verstrekk ng vàn nformat e achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van het voorkornen van onevenredige bevoordelng of
benàdelinq van bij de aangelegenheid betrokkeÍr naluurlijke personen of
rechtspersonen dàn w€ van derden.
Naar mijn oordeel bevatten de documenten ni 1,2a_h en 4d_b ni€t zodarige
;nfornrat e dai BAl4 enig nadeel lijdi bij openbaarmaking van deze documenten. Ik
z e dan ook geen aanle,ding om verstrekking van d€ gevraagde informaiie op
grond van deze uiizonderingsgrond achter wege te laten.

PÍivàcybescherming
Arilke 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob bescherrnt het belang van
de eerbieding van de persoonlijke levenssfeer. Met betrekking tot gegevens van
persoonlijke aard, door burgers aan de overheid verstrekt, n het vertrouwen dat
deze alleen door de overheid 1^,orden gebruikl voor het doel dèt bij het verschaffen
daarvan wordt beoogd, worden ge€n mededelingen naar buiten gedaan indien het
publieke be ànq van openbaarheid n et opweegt tegen het belang van de
vertrouwelijkheid van de informati€ Dit ge dt ook voor gegevens verslrekl door

Naar mljn oordeel d enl de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
betrokken p€rsonen zwEarder te wegen dan hel belàng vàn openbaarheid zoa s

nee.gelegd in de Wob. In alle documenten zin de persoonsgegevens van
betrokken p€rsonen dan ook onleesbaar 9emaakt.
Om de leesbaarheid van de inventarislUsten te vergroten, heb ik dit daarin niet
meer specifiek aangeduid. Voor zover in dez€ Iijsten dàn ook als oordeel is opge-
nomen \openbaren'r dan wordt daarop desa niettemin voorgàànde grond ingeroe-
pen - echter wel alleen deze grond. Wèar aangegeven !íordt dat hel document
gedeelt€ ijk wordt qeopenbaard ol gewe gerd/ wordt daarnaasl een van de navol
gende gronden ingeroePen.

Rijk.wàteEtàat waler,
v€rke€r en Leèrons€vins



uitgestelde verstrekking

Aangezlen belanghebberde bez\raar heeft tegen de openbaarrnaking van de
informatie vindt de íeiteljke versirekkinq van de documenten 1, 2e ' 2h en 4b
niet eerder plaats, dan twe€ weken na dagt€kening van deze beschikking, conform
artikel 6, vijfde lid, van de Wob. Op deze wijze wordi aan deze belanghebbende de
nrogelijkheid geboden om te proberen de openbaarmaking tegen te houden. Dii
kan door het indlener vèn een bezwaarschrift en door daarnaast bij de rechibank
te verzoeken om, bij wijze van voor opige voorziening, het onderhavige bes uit tot
openbaarmàking te schorsen, lndien blnnen twee weken na dagtekeninq van dit
beslull een bezwaàrschrift is ingedl€nd en eer ver2oek om voorlopige voorziening
is gedaan, wordt de uitspraak van de voorz ienlngenrechter afge!!acht, voordat tot
daadwerkelijke openbàarmaking wordt overgegaan.

Afs.hrift aan belànghebbenden

Een àfschrlft van dit besluit zend ik aai belanqhebbenden.

Hoogachtend,
hooidingenleLrÈdir€cteur
R jt swà-erstaal l,l/a-er, Ve4ee- e. LéèÍorrqev -19

RiikswàtèÍst..r w.tér,
v€rkeèr en LèèíomoètlnI

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waërop dit is bek€nd
gemaakt een bezvraarschrift irdienen. Het bezwèarschrift moet door de lndi€ner
zln ondertekend en bevai ten minste zijn naàm en ëd.es, de dagiekening. een
oÍnschrijving vBn het beslu t r,,Íàartegen het bezwaàr s gerlcht en de gronden
!!ààrop het bezwaar rusi. Dii bezwàarschriÍt Ínoet worden gericht aa n: de ,\4inlster
vèn infËstructuur €n Miieu, i.à.v. Rijkswaierstàat Corporàie Dienst, Bestuuriijk-
luridische Zèken en Vastgoed, Postbus 2232,3500 GE Utrechl.

Een belanghebbende d e openbaërmaklng van informatie urilvoorkomen, kan
blnnen twee weken na de dàg waarop dii beslLrit is bekend gemàakt. een
bezwëàrschrift indienen en de voorzieningenrechter vràgen hel besluit tot
openbaarmaking voor de duLrr van de procedure te schorsen.



Inventaris
Dalum

Praklijkproef mei BAM Ecobeach 16,10-2006 Overeenkomst

biilàoe
2à ProiectnuÍïmer 24213 12-02-2007 facluur
2b P.oiectnummer 24398 00 07-08-2007 facfuur

Proiecinumme. 24398 00 26-03-2008 Íactu!r
2ó Akondina Ecobeach a7-12-2010
2ë Commun catiekoslen a7 -ae-24o7 Íactuur
2í Vaste verooedino voloens contÍact 24-10-2401 Íacluur
2a Vaste verooedi.o voloèns contract '15-10-2008 factu!r
2h Vaste verooedlno volqens contaact 12-18-2009
3 Vragen naal aanleid ng van concept eindrapport

Ecob*ch Dè|làres d.d. 25-08-2011
2ta3-2412

4a Ëindverooedinq Ecobeach 08-0s-2010

4b Eindafrekenino volqens mem0 08092010 21-45,2410 íactuur
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