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Geschte N (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

In uw brief van 9 december 2022, door ons ontvangen op 14 december 2022, vraagt u, 

onder verwijzing naar een onderzoek dat kennisplatform N uitvoert naar: 

(i) het gebruik van algoritmes bij het evalueren van en nemen van beslissingen over 

mensen, 

(ii) het uitvoeren van IAMA's door degene die dergelijke algoritmes gebruiken c.q. willen 

gaan gebruiken 

(iii) de rapportages die worden opgemaakt n.a.v. het uitvoeren van een IAMA, 

om de volgende informatie/documenten te verstrekken: 

-  een overzicht van alle algoritmes die De Dommel gebruikt bij de dienstverlening; 

- _ alle documenten over algoritmes waaronder handleiding, software, communicatie en 

e-mails. Daaronder wordt mede verstaan informatie over het gebruik en de werking 

van algoritmes en/of modellen; 

-  alle informatie en communicatie (brieven, overzichten, notities, adviezen, 

telefoonnotities, e-mailberichten, correspondentie, (IAMA)rapportages) in welke vorm 

dan ook, omtrent impact assessments bij het gebruik van algoritmes, indien het 

algoritme wordt ingezet om evaluatie van of beslissingen over mensen te maken. 

(geanonimiseerd)

Wij hebben u op 15 december 2022 de ontvangst van uw verzoek bevestigd. 

Wij wijzen uw verzoek af 

Wij hebben besloten om uw Woo-verzoek af te wijzen. 

Waterschap De Dommel draagt zorg voor het watersysteem en het zuiveren van afvalwater 

in haar beheergebied. Het waterschap is een functionele overheid. Wij maken geen gebruik 

van algoritmes die worden ingezet om evaluatie van of beslissingen over mensen te maken. 

Wij beschikken om die reden dan ook niet over de documenten waar u om verzoekt. 

(geanonimiseerd)



Tot slot 

Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met N N via 

telefoonnummer 0411 - 618 618 of per e-mail via info@dommel.nl. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, 

Jurist 

Dit document is digitaal ondertekend en daardoor niet voorzien van een zichtbare 

handtekening. 

Bezwaar 

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. Zorg ervoor dat u het 

bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. 

Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. U kunt uw 

bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door het 

waterschap beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit formulier vindt u op: 

https://www.dommel.nl/bezwaar-tegen-een-bestuursbeslui/. U kunt het bezwaar niet per e- 

mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het 

dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, t.a.v. het secretariaat commissie 

bezwaarschriften, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. 

  

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op: 

a. uw naam, adres, datum en handtekening, graag ook het telefoonnummer waarop u 

overdag te bereiken bent; 

b. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, vermeld hierbij de 

verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee; 

c. de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is. 
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