Rijkswaterstaat
t.a.v. afdeling Juridische Zaken / afdeling Wob
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
Zaltbommel, 25 oktober 2020,
Betreft: WOB-verzoek inzake ‘Buitenstad’ in Zaltbommel

Geachte heer/mevrouw,
Namens de Vereniging Vestingstad Zaltbommel doe ik een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur en dien ik een verzoek in tot openbaarmaking van
documenten. De vereniging Vestingstad Zaltbommel is een vereniging van bewoners
van Zaltbommel die zich bezig houdt met ontwikkelingen in en rondom de oude
vesting Zaltbommel. Hieronder wordt dit verzoek nader omschreven.
Het gaat om documenten in de ruimste zin van het woord, bij of onder uw organisatie
(Rijkswaterstaat), die te maken hebben met het onderwerp ‘Buitenstad ‘ in
Zaltbommel. Hieronder valt ook communicatie via Whatsapp, Telegram, Signal en
gelijksoortige applicaties. Daarnaast gaat het ook om conceptversies van
documenten. Onder communicatie verstaan we ook tekeningen, kaarten, notulen en
verslagen.
De bestuurlijke aangelegenheid ligt in het feit dat de Nederlandse staat
verantwoordelijk is voor regelgeving inzake het mogen bouwen in het winterbed van
de Waal en onlangs in een Algemene maatregel van Bestuur een nieuwe waterkaart
heeft gepubliceerd (Besluit van 1 september 2020 tot wijziging van het Waterbesluit
(actualisering van bijlagen III en IV).
Voor het goede begrip: De ‘Buitenstad’ in Zaltbommel is een buitendijks terrein (maw
een terrein in het winterbed van de Waal) waarop vroeger o.a. scheepswerf de Waal
was gevestigd en waarop nu het bedrijf Buko is te vinden. Op de bijgevoegde kaart
(zie bijlage) staat het terrein aangegeven.
Concreet vragen we u in relatie tot bovenstaande onder meer om het volgende:
- Documenten in de ruimste zin van het woord over de Buitenstad (inclusief
bouwplannen) van projectontwikkelaar Waalbommel (incl. alle gerelateerde
bedrijven). Waalbommel is een joint venture tussen Smit’s Bouwbedrijven en
Volker Wessels Vastgoed.
- We willen ook de documenten in de ruimste zin van het woord over de Buitenstad
van uw organisatie met het ministerie van infrastructuur en waterstaat, de
gemeente Zaltbommel, de provincie Gelderland en met de regionale RWSdiensten die hierbij betrokken zijn.
- Graag ook correspondentie met betrekking tot Waalweelde west tussen u en het
Waterschap Rivierenland, de provincie Gelderland, de gemeente Zaltbommel,
eventuele andere gemeenten, met de projectontwikkelaar en met welke andere
organisatie dan ook.

-

Documenten in de ruimste zin van het woord over uw persoonlijke contacten met
bestuurders dan wel andere medewerkers van Volker Wessels Vastgoed (en
daaraan gerelateerde bedrijven), Smit’s Bouwbedrijf en Waalbommel.

Primair vraag ik u om een integrale kopie van de documenten. Subsidiair vraag ik u,
alleen waar dat volgens de bepalingen in de Wob echt nodig is, om gegevens weg te
lakken.
Voor zover u overweegt om informatie niet openbaar te maken op basis van artikel
11 van de Wet openbaarheid van bestuur, verzoek ik u rekening te houden met de
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20
december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3497). Hierin oordeelt de Afdeling onder meer
dat “…aan een beraad het interne karakter ontvalt indien daarbij een externe is
betrokken die een eigen belang behartigt dat als zodanig bij het beraad een rol
speelt. (…) Documenten van externe derden, zoals bedoeld in de geschiedenis van
de totstandkoming van artikel 11 van de Wob, die zijn opgesteld met het oog op
intern beraad, kunnen naar het oordeel van de Afdeling slechts onder intern beraad
vallen in het geval dat de externe derde geen ander belang heeft dan het
bestuursorgaan vanuit de eigen ervaring en deskundigheid een opvatting te geven
over een bestuurlijke aangelegenheid.”
Mocht u desondanks overwegen informatie niet openbaar te maken op basis van
artikel 11 van de Wob, dan verzoek ik u om in overeenstemming met artikel 11, lid 2,
de informatie te verstrekken in een niet tot personen herleidbare vorm. Dit met het
oog op een goede en democratische bestuursvoering.
Voor zover de verzochte informatie zich bevindt onder of bij een ander
overheidsorgaan, verzoek ik u deze tekst door te geleiden.
Ik ga ervan uit dat u binnen de gestelde termijn van 28 dagen aan mijn verzoek kunt
voldoen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan vraag ik u mij daar tijdig van op
de hoogte te stellen.
Mocht er onduidelijkheid zijn over mijn verzoek, dan verzoek ik u contact met mij op
te nemen.
Met vriendelijke groet,
Namens de vereniging Vestingstad Zaltbommel

Menno Oerlemans
Bestuurslid vereniging Vestingstad Zalbommel

Bijlage: definitie buitenstad

