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U heeft ons op 14 december 2022 op grond van de Wet open overheid gevraagd om informatie over een 

publieke aangelegenheid zoals bedoeld in de Wet open overheid. Het verzoek is in goede orde ontvangen en 

aangemerkt als een verzoek in de zin van de Wet open overheid (Woo). 

Helaas moeten wij dit verzoek om informatie afwijzen en verstrekken wij de informatie niet. Hieronder kunt u 

Iezen waarom wij uw verzoek niet kunnen inwiligen. 

  

Uw verzoek 

In het kader van uw onderzoek naar onder andere het gebruik van algoritmes bij het evalueren en nemen van 

beslissingen over mensen, verzoekt u ons om de volgende informatie/documenten te verstrekken: 

1. een overzicht van alle algoritmes die wij gebruiken bij de dienstverlening; 

alle documenten over de algoritmes waaronder handleiding, software, communicatie en e- mails. 

Daaronder wordt mede verstaan informatie over het gebruik en de werking van algoritmes en/of 

modellen; 

3. alle informatie en communicatie (brieven, overzichten, notities, adviezen, telefoonnotities, 

e-mailberichten, correspondentie, (IAMA) rapportages) in welke vorm dan ook, over impact assessments 

bij het gebruik van algoritmes, als het algoritme wordt ingezet om evaluatie van of beslissingen over 

mensen te maken. 

  

Reden afwijzing 

Waterschappen houden zich bezig met waterbeheer in de breedste zin van het woord. Wij zi 

verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van 

afvalwater. Voor de uitvoering van onze taken worden geen beslissingen over mensen genomen. Het 

waterschap i een objectgerichte organisatie en maakt geen gebruik van algoritmes voor het nemen van 

beslissingen over mensen. Dat betekent dat wij niet over de door u gevraagde informatie beschikken. 

     

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen of opmerkingen over 

deze brief? Neem dan contact op met NNN ” J eefoonnurmer NNN ” | (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Bezwaar 

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat kan gedurende 

zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u zowel digitaal als schriftelijk indienen. 

Hoe maakt u digitaal bezwaar? 

U kunt met DigiD uw bezwaarschrift indienen. Via https://www.aaenmaas.nl/producten/bezwaar-tegen- 

beslissing-bestuursorgaan.html komt u terecht bij het formulier ‘Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan’. Dit 

formulier is een hulpmiddel om te voldoen aan de vereisten van een bezwaarschrift. 
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Maakt u liever schriftelijk bezwaar? 

Richt het bezwaarschrift dan aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's- 

Hertogenbosch. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst 

kunnen zijn. 

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten: 

e _ de naam en het adres van de indiener; 

e _ de dagtekening (datum van indienen); 

e … een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 

e _ de gronden van het bezwaar, en; 

e uwhandtekening. 

Hoogachtend, 

namens het dagelijks bestuur, 

Afdelingshoofd concernstaf 

Deze brief is digitaal ondertekend. 
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