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Betreft Besluit op uw Wob-verzoek

Geachte mevrouw
In uw brief van 6 juli welke ik heb ontvangen op 10 juli, heeft u met een beroep
op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om informatie verzocht over
provincie overschrijdende transacties met betrekking tot lease en/of koop van
Limburgse varkens- en pluimveerechten ten behoeve van Brabantse
ondernemers en omgekeerd.
U vraagt deze documenten op aangezien de provincie Limburg haar bezorgdheid
heeft uitgesproken over een instroom van Brabantse ondernemers in Limburg
als gevolg van de strenge Brabantse regels. De Brabantse regels zouden veel
strenger zijn dan die van Limburg. U schrijft in uw verzoek dat de provincie
Limburg overweegt om ‘de grens te sluiten voor Brabantse ondernemers’.
De verantwoordelijke Brabantse gedeputeerde en de Zuidelijke Land- en
Tuinbouworganisatie ZLTO hebben daarentegen aangegeven deze vrees niet te
delen. Volgens deze partijen komen de grensoverschrijdende transacties slechts
sporadisch voor.
Vermelding contact
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 6 september
met kenmerk Wob/2017/165. In deze brief heb ik toegezegd uw verzoek met
voorrang te behandelen in verband met het zoekraken van uw brief.
Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wobartikelen verwijs ik u naar de bijlage 1.
Inventarisatie documenten
Er zijn geen documenten bij het ministerie met de door u gevraagde informatie.
Ook is mij niet bekend of de informatie bij een ander bestuursorgaan aanwezig
is.
Uw verzoek komt erop neer dat voor u een nieuw document zou moeten worden
vervaardigd met de door u gewenste informatie. De Wob kent echter geen
verplichting om informatie te vervaardigen die niet in bestaande documenten
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zijn neergelegd, ongeacht de mate van inspanning (zie ABRvS 5 juni 2013, nr.
201204362/1/A3).
Besluit
Ik heb besloten uw verzoek af te wijzen aangezien er geen document bij het
ministerie is met de door u gevraagde informatie.

Hoogachtend,

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

drs.
Teammanager Afdeling Vergunningen & Handhaving
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezwaarmogelijkheid
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na
verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen.
Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift
naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken,
postbus 40219, 8004 DE Zwolle.
Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie en de datum van de
beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt dit nummer in de rechter
kantlijn in deze brief.
Op mijn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie over het indienen
van een bezwaarschrift.
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Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob
Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander
materiaal dat gegevens bevat;
b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de
uitvoering ervan;
c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een
bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader
van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke
aangelegenheid;
d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en
waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij
ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd.
Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie,
worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan
beschouwd;
e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met
als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of
gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het
adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;
f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de
daartoe door hen aangevoerde argumenten;
g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de
Wet milieubeheer;
h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of
een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een
overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen
de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd;
i. overheidsorgaan:
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.
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