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     2806583 

Wob-besluit inzake kosten werkzaamheden Elburgerbrug   

 
Geachte verzoeker, 
 
Op 20 april 2021 heeft u, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), een 
verzoek ingediend om openbaarmaking van informatie, waarin u vraagt om openbaarmaking van 
documenten met betrekking tot de totale kosten van de werkzaamheden aan de Elburgerbrug in de 
periode van 01 januari 2015 tot heden. 
 
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd op 22 april 2021, kenmerk 2780979. Op 18 mei 
2021, hebben wij de beslistermijn op grond van artikel 6 van de Wob met vier weken verdaagd. Op 
15 juni 2021 hebben wij u geïnformeerd dat de beslistermijn opgeschort is vanwege opvragen van 
een zienswijze in de zin van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht.  
Met deze brief krijgt u onze beslissing op uw Wob-verzoek. 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijzen wij u 
naar bijlage A. Hierbij wordt getoetst aan bijzondere wetten (artikel 2.57 Aanbestedingswet). En 
artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven wanneer informatie niet openbaar wordt 
gemaakt. 
 
Inventarisatie 
Er is uitgebreid onderzoek uitgevoerd of de provincie Flevoland beschikt over de documenten 
waarop uw Wob-verzoek betrekking heeft. Hiervoor zijn het (digitaal) archief, de systemen en de 
betrokken medewerkers geraadpleegd. 
 
Op basis van uw verzoek zijn er onderstaande documenten aangetroffen: 

- Brief Provincie inzake opdrachtverlenging voor uitvoeren van het Aanbrengen en 
onderhouden verkeersmaatregelen Elburgerbrug 2020. 

- Brief aannemingsmaatschappij aan provincie inzake Vervangen betonmortellaag 
Elburgerbrug. 

- Brief provincie inzake verlenging van opdracht Elburgerbrug. 
- aanvullende aanbieding aannemingsmaatschappij. 
- Verlengingsbrief van provincie van de opdracht voor uitvoeren van 

markeringswerkzaamheden op Elburgerbrug. 
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Toelichting 
De Elburgerbrug maakt onderdeel uit van het project Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen. Voor 
het project in algehele zin wordt een begroting vastgesteld. Een overzicht van alle maatregelen, 
zonder bedragen, gaat naar Provinciale Staten. Het totaalbedrag zit in de begroting en Provinciale 
Staten stemt daar op dat niveau mee in. De Elburgerbrug wordt in dit overzicht niet specifiek 
genoemd.  
 
Alle jaarverslagen worden standaard gepubliceerd. Het jaarverslag over 2020 is op 26 mei 2021 
vastgesteld door PS. Ten aanzien van de Elburgerbrug staat in het jaarverslag het volgende:  
 
“3. Jaarlijks onderhoud wegen.  
De overschrijding van Jaarlijks Onderhoud wordt als volgt verklaard:  

a. Bij de ramingen wordt geen rekening met ongelukken (niet-planbaar). Bij de Elburgerbrug 
is de slijtlaag bij de bruggen aan beide zijde zijn losgeraakt. Bij de herstelwerkzaamheden 
bleek dat de betonnen onderlaag slecht was, hetgeen geleid heeft tot extra 
werkzaamheden. Het herstel ten laste van Jaarlijks onderhoud wegen bedroeg € 0,13 mln.” 

 
Ten aanzien van kostenplaatjes, rekeningen en offertes het volgende. De werkzaamheden van 2015, 
2018 en 2021 volgen uit een aanbesteding. Met betrekking tot de werkzaamheden in 2018 
(herstelwerkzaamheden) zijn er geen kosten gemaakt, aangezien deze werkzaamheden onder het 
contract van 2015 vielen. Er zijn hierover geen aparte documenten.  
 
Besluit 
Wij besluiten de door u gevraagde informatie (gedeeltelijk) openbaar te maken. Zie bijlagen bij dit 
besluit. De reden waarom wij deze informatie gedeeltelijk openbaar maken volgt uit hetgeen wij 
hieronder hebben opgenomen. 
 
Motivering 
Allereerst willen wij u wijzen op het volgende. 
 
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob. Het recht op openbaarmaking 
op grond van de Wob dient het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. 
Het komt een ieder in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 
onderscheid worden gemaakt naar de persoon, de bedoeling of de belangen van de verzoeker. Bij 
de te verrichten belangenafweging worden het algemene belang bij openbaarmaking van de 
gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen betrokken, maar 
niet het specifieke belang van de verzoeker. 
 
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking 
van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien wij 
aan u de betreffende documenten verstrekken, moeten wij deze ook aan anderen geven indien zij 
daarom verzoeken. In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. 
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van 
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de 
persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 
 
In diverse documenten staan (in)direct identificerende persoonsgegevens. Dit betreft onder meer 
namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de medewerkers van de provincie en die van de 
bij de aangelegenheid betrokken partijen. Wij wegen het hier bedoelde belang zwaarder dan het 
belang van openbaarheid. Deze informatie maken wij dus niet openbaar. 
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Waar het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren in de documenten merken wij 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. Namen zijn 
immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich 
tegen de openbaarmaking daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het 
opgeven van een naam van een ambtenaar aan een individuele burger die met deze ambtenaar in 
contact treedt, maar om openbaarmaking van deze persoonsgegevens in de zin van de Wob. Deze 
persoonsgegevens maken wij dus ook niet openbaar.  
 
Waar van toepassing hebben wij deze persoonsgegevens in de documenten onleesbaar gemaakt  
Op grond van 10.2.e. Wob. 
 
Aanbestedingswet 
Ingevolge artikel 2.57 Aanbestedingswet mag de informatie die door de inschrijver aan de 
aanbestedende dienst vertrouwelijk is verstrekt niet openbaar worden gemaakt. Ook zal hij geen 
informatie openbaar maken die door de dienst zelf is opgesteld in verband met een 
aanbestedingsprocedure, als die informatie kan worden gebruikt om mededingen te vervalsen.  
Volgens vaste rechtsspraak wijkt de Wob als algemene regeling voor bijzondere 
openbaarmakingsregeling. Openbaarmaking van deze informatie kan derhalve niet via de Wob 
afgedwongen worden. 
 
De werkzaamheden met betrekking tot de Elburgerbrug in 2015 (en daaruit voortvloeiend 2018) en 
2021 hebben plaatsgevonden naar aanleiding van aanbestedingen. De gegevens die de betrokken 
partijen met de provincie gedeeld hebben, hebben dit vertrouwelijk verstrekt in het kader van de 
aanbestedingsprocedure. Het openbaar maken van deze gegevens kan de positie van de betrokken 
partijen schaden en wij maken deze (financiële) informatie dan, op grond van artikel 2.57 
Aanbestedingswet ook niet openbaar. 
 
Bedrijfs- en fabricagegegevens 
Op grond van artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob worden bedrijfs- en fabricagegegevens die 
vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld niet openbaar gemaakt. Bedrijfsvertrouwelijke 
informatie is informatie waaruit bij openbaarmaking derden wetenswaardigheden kunnen afleiden 
en inzicht kunnen krijgen in de financiële bedrijfsvoering van betrokken bedrijven en dat dit de 
concurrentiepositie van de betrokken bedrijven kan schaden. 
 
De gevraagde informatie bevat (financiële) bedrijfsgegevens die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de provincie zijn medegedeeld. 
Wij menen dat de op de aan de provincie verstrekt gegevens in het verlengde liggen van de 
aanbestedingsprocedure en derhalve vertrouwelijke (financiële) bedrijfsgegevens zijn. Hiervoor 
vinden wij steun in de rechtspraak van de afdeling dat informatie uit aanbestedingsstukken 
bedrijfsvertrouwelijke informatie is. Bij openbaarmaking van deze gegevens kunnen concurrenten 
mogelijk inzicht verkrijgen in het omzetniveau en andere voor de werkzaamheden relevant 
aspecten van de verschillende opdrachtnemers. Openbaarmaking van deze 
kostenposten/bedrijfsgegevens kan ertoe leiden dat toekomstige onderhandelingen en 
aanbestedingsprocedures gefrustreerd worden. Wij maken deze gegevens dan ook niet openbaar. 
 
Onevenredige benadeling 
Op grond van artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wob, blijft het verstrekken van informatie 
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van 
onevenredige benadeling of bevoordeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke 
personen of rechtspersonen dan wel derden. 
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De gegevens die op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob niet openbaar 
worden gemaakt betreffen concurrentiegevoelige informatie. Bij openbaarmaking van deze 
gegevens wordt de onderhandelingspositie van de betrokken partijen onevenredig benadeeld. Wij 
concluderen dat het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van de betrokken 
partijen, waardoor openbaarmaking van deze informatie op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef 
en onder g, in samenhang met artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob, achterwege blijft. 
 
Wijze van openbaarmaking 
De documenten worden gelijktijdig met het besluit openbaar gemaakt. Op uw verzoek wordt het 
besluit en de documenten per email aan u toegestuurd. 
 
 
Plaatsing op het internet 
De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar gemaakt worden, zullen geanonimiseerd op 
https://www.flevoland.nl/loket/wet-openbaarheid-van-bestuur-(wob) worden geplaatst. 
 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. 
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