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Geachte heer,

U stelde ons in uw email van 15 december 2011 een aantal vragen over het feit dat wij

actief lnformatie over bodemverontreinlging verstrekken vla internet en over de juridi-

sche achtergronden daarvan. Voorts vraagt u om bepaalde documenten. Uw verzoek
om documenten beschouwen wíj als een verzoek in de zin van de Wet openbaarheid

van bestuur (VVob),

De actieve ooenbaarmaking
Het Verdrag van Aarhus (bijlage 1, Tractatenblad van 2001, nummer 73, bevattend de

vertaling) en de Richtlijn 90i313/EEG van de Raad van Europese Gemeenschappen

van 7 juni 1990 (bijlage 2) inzake de vrije toeganô tot milieu-informatie, is door de

nationale wetgever geïmplementeerd in de Wob, bijlage 3. Laatstgenoemde richtlijn is

met ingang van 14 februari 2005 ingetrokken en vervangen door Richtl'tjn 2O03l4lEG

van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2003
(bijlage 4). Ook deze is ge'rmplementeerd in deWob.

Het recht op toegang tot milieu-informatie is opgenomen in artikel 5 van het Verdrag.

Hier wordt onder andere bepaald dat milieu-informatie beschikbaar wordt in elektroni-
sche gegevensbestanden die gemakkelijk voor het publiek toegankelijk zijn via open-
bare telecommunicatíenetwerken. Onze bodemkaart beschouwen wij als zodanig. De

implementratie in nationale wetgeving betreft artikel 1, onder g (begripsomschrijving

milieu-ínformatie), artikel I en artikel 10 van de Wob.
Wlj beschouwen de informatíe over ondergrondse tanks vanwege het risico van lek-

kage van de tankinhoud (brandstof) in de bodem als informatie over emissies in het
milieu als bedoeld in artikel 10, lid 4 van de Wob. Emissie-informatie neemt een bij-
zondere plek in. lnformatie daarover behoort tot de belangr'tjkste milieu-informatie.
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Openbaarmaking van emissiegegevens is volgens dit artikel gegarandeerd en moet

daarom hoe dan ook plaatsvinden.

U vraagt naar onze beleidsuitgangspunten. Deze staan verwoord in onze beleidsnota

'Werk van eigen bodem, deel 1" van28 augustus 2008; zie bladzijde 52-60. Bijgaand

zenden wij u een kopie van de desbetreffende pagina's (bijlage 5).

Ministeriële aanwijzingen hierover bestaan niet. Dat zou ook niet kunnen want daar-

voor zou nodig zijn dat de Wob de bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen geeft

aan de minister. Een daartoe strekkende bepaling komt in de Wob niet voor. Het on-

derzoek van de gemeente Assen vond onder meer plaats in het kader van het streven

van de overheid naar een landsdekkend beeld van alle bodemverontreinigingen in het

land. ln dat verband is in 2001 de,Circulaire Landsdekkend Beeld verschenen (bijlage

6)waarin omtrent informatiebeheer enige opmerkingen zijn geplaatst, maar dat zijn

geen richtlijnen.

Provinciale Staten van Drenthe hebben over de openbaarheid van dergelijke milieu-
gegevens geen beleid vastgesteld. Dat komt doordat de wetgever de uitvoering van

de Wet bodembescherming (WBB) bij Gedeputeerde Staten legt. Wel is de hiervoor-

bedoelde beleidsnota ter kennisneming aan Provinciale Staten toegezonden.

Het onderzoek van de oemeente Assen

U vraagt naar de schriftelijke toestemming aan de gemeente, dan wel een kopie van

het bestuurlijk overleg waarin wij de gemeente ontslaan van bepaalde verplichtingen

en waarin wij de verantwoordelijkheid overnemen.

De WBB kent een dergelijke vorm van overleg en toestemming niet. De toestemming

en het verslag van het overleg waar u naar vraagt, bestaan niet. De gemeente heeft

de plicht die in het kader van de circulaire landsdekkend beeld bij de provincie lag,

uitgevoerd, door een opdracht aan TAUW te verstrekken. De informatie uit dat onder-

zoek is op verzoek van de provincie verstrekt.
Bijgaand zenden wij u een kopie van delen/pagina's uit het rapport voorzover die al-
gemene informatie en de informatie van de locatie VaarlZZ 33 betretfen (bijlage 7).

Wanneer u de overige honderden pagina's wenst,te zien, dan verzoeken wij u daar-

voor een afspraak te maken. ¡.

U vraagt ons verder naar een kopie van de (privaatrechtelijke) opdracht van de ge-

meente Assen aan TAUW voor het bewuste onderzoek. Dit document berust niet bij

ons. Dat hoeft ook niet aangezien de WBB er niet toe verplicht dat de gemeente dat
document aan ons toont. Wij hebben daarom bij brief van 4 januari2012 uw verzoek

op grond van artikel 4 van de Wob doorgezonden aan de gemeente Assen.

Samengevat wijzen wij uw verzoek om informatie toe voor wat betreft de bijlagen, en

wijzen wij uw verzoek af voor wat betreft bestuurlijk overleg en de opdracht van de
gemeente Assen aan TAUW,
Wij hopen u voldoende te hebben ingelicht.

Bezt¡taar

Voorzover deze brief een besluit bevat betreffende het afwijzen van het Wob-vezoek,
wijzen wij u op de mogelijkheid van bezwaar daartegen, U dient daaryoor binnen

6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een bea¡¡aarschrift in te die-
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