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Onderwerp

Woo besluit 

Geachte heer Vreven,

Uw verzoek
Op 15 november 2022 ontvingen wij uw verzoek waarin u een beroep doet op de Wet open overheid
(Woo). Uw verzoek betreft met name de (timing van) de besluitvorming rondom de voorziene rioolver-
vanging nok de herinrichting van de Mient. U verzocht om documenten openbaar te maken over:

1. De meeste recente riooltekeningen waaruit duidelijk en exact blijkt welke delen van het be-
staande riool zullen worden vol geschuimd, welke delen zullen worden verwijderd en waar het 
nieuwe (gescheiden) riool zal worden aangelegd;

2. Alle communicatie, documenten, tekeningen etc. waaruit blijkt wanneer en waarom er beslo-
ten is om (delen van) het bestaande riool te laten liggen en vol te schuimen;

3. Indien dit in meerdere fasen is gegaan, alle relevante documenten per fase. Het is de bedoe-
ling dat elke wijziging in het rioolplan tussen de initiatieffase en de meest recente DO-plannen 
inzichtelijk wordt gemaakt;

Ten aanzien van de vervanging van het riool in 2016 voor het gedeelte van de Mient tussen de 
Kamperfoeliestraat en de Laan van Eik en Duinen:
4. Werktekeningen van het riool waaruit blijkt op welke manier het riool in 2016 is vervangen. Is 

het oude riool daar destijds verwijderd of is het blijven liggen en vol geschuimd? Op welke 
plek is het nieuwe riool aangelegd? 

5. Indien op dit deel van de Mient (een deel van) het oude riool is blijven liggen en is vol ge-
schuimd: alle communicatie, documenten, tekeningen etc. waaruit blijkt waarom en wanneer 
er voor deze oplossing is gekozen. 

Verdaging 
Op grond van het tweede lid van artikel 4.4, lid 2 van de Woo hebben wij op 6 december 2022 de beslis-
termijn met twee weken verdaagd. De reden voor de verdaging lag in het feit dat vanwege de inhoud van 
uw verzoek meer tijd nodig was voor het verrichten van onderzoek en het nemen van een beslissing. 
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Overwegingen 
Documentenonderzoek 
De zoekslag naar de door u gevraagde documenten is afgerond. Hiervoor hebben wij contact gezocht 
met het Ingenieursbureau van de gemeente Den Haag. Wij hebben verschillende documenten aange-
troffen. Een overzicht is aangegeven op de bij dit besluit gevoegde inventarislijst. 
 
Ten aanzien van een aantal punten uit uw verzoek hebben wij geen documenten aangetroffen: 
 
Ad.2  
Het besluit tot het dicht schuimen van het bestaande riool is besloten in mei 2020. Het dicht schuimen 
van het bestaande riool maakt geen onderdeel uit van een rioleringsplan maar is wel akkoord bevon-
den in een MS TEAMS overleg in mei/juni 2020. Van dit overleg zijn geen documenten opgemaakt. 
Wij kunnen daarom ten aanzien van dit punt geen documenten openbaar maken. 
 
Ad.3 
Het dicht schuimen van het bestaande riool heeft niet in meerdere fasen plaatsgevonden, daarom zijn 
er geen documenten hiervan. Wij kunnen daarom ten aanzien van dit punt geen documenten openbaar 
maken. 
 
Ad.5 
Het riool is op dit deel niet blijven liggen, daarom zijn er hiervan geen documenten opgesteld. Wij kun-
nen daarom ten aanzien van dit punt geen documenten openbaar maken. 
  
Toetsingskader Woo-verzoek 
In de Woo staat dat alle documenten over publieke informatie openbaar moet zijn. Wat wij niet open-
baar maken zijn gegevens die vallen onder artikel 5.1 en 5.2 van de Woo (uitzonderingsgronden). Deze 
gegevens worden in de documenten zwart/onleesbaar gemaakt. 
  
Wij hebben de gevonden documenten gecontroleerd om te kijken of er gegevens in staan die vallen on-
der artikel 5.1 en 5.2 van de Woo. 
 
Motivering 
Een aantal onderdelen uit de documenten maken wij niet openbaar. Wij leggen u uit waarom wij dat 
hebben besloten. 
 
Artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e Woo 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo maken wij geen informatie open-
baar als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van open-
baarheid. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-mail-
adressen, functienamen en telefoonnummers. Wij zijn van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 
 
Artikel 5.2, Woo 
Volgens deze bepaling wordt geen informatie verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in docu-
menten die zijn opgesteld voor intern beraad. Dit zijn documenten die alleen zijn gemaakt voor overleg 
binnen de gemeente. Daar kunnen persoonlijke beleidsopvattingen instaan. 
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Wij hebben daarom in de e-mails waar persoonlijke beleidsopvattingen voorkomen delen van de docu-
menten gelakt. Deze documenten worden deels niet openbaar gemaakt.

Besluit
Wij besluiten dat de documenten uit de inventarislijst gedeeltelijk openbaar worden gemaakt.

Verstrekking
Wij verstrekken de door u gevraagde documenten door een afschrift hiervan per e-mail aan u toe te 
zenden.

Plaatsing op internet 
Uw verzoek, dit besluit en de openbaar gemaakte documenten worden geanonimiseerd op woo.den-
haag.nl geplaatst. 

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen

de algemeen directeur Dienst Stadsbeheer
E.M. Branderhorst
de algemeen directeur Dienst Stadsbeheer
E.M. Branderhorst
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Bezwaar 
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift 
indienen. 
Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in. 
 
Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft 
hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet. 
 
Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres: 
 
Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
AWB / bezwaar. 
Postbus 12 600  
2500 DJ DEN HAAG 
 
Vermeld in uw bezwaarschrift: 
naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres; 
de datum en handtekening; 
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het 
besluit mee en noem het kenmerk; 
de argumenten voor bezwaar. 
 
Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring 
(volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen. 
 
Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag. 
 
 
 
 
 
 
 
 


