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Uw .Wob-verzoek
Op 4 oktober2012 heeft .0 bij mij een verzoek ingediend op grond van de Wet
opehbaarheid van bestuur (hierna: Wob)'. U heeft gevraagd om infOrmatie over
correspondentie inzake biobrandstoffen.
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Bij brief van 5 oktober 2012 heb ik u gemeld dat ik ulterlijk 30 oktober 2012 op
uw verzoek zou beslissen. Bij brief van 16 oktober heb 'ik mijn beslistermijn, voor
zover uw verzoek milieu-informatie betreft, verdaagd tot 30. oktober 2012. Op 15•

Uw kenmerk

Bijlage(n)
1

oktober heb (k aan de vier betrokken partijen bij uw verzoek, hun zienswijze
gevraagd. De belanghebbenden hebben aangegeven geen bedenkingen to hebben
tegen openbaarmaking van de gevraagde informatie.
In overleg meti
heeft u aangegeven dat uw verzoek uitsluitend
gaat over plahtaardige olien en niet over vaste biomassa en biogas.
Uw verzoek is tevens neergelegd bij het AgentschapNL. Zij zullen separaat naar u
toe reageren:

Wettelijk kader
Het uitgangsOunt van de Wob is dat er, in het belang van een goede en
.democratisclie bestuursvoering, voor een ieder een recht op openbaarmaking van
infdrrhatie bestaat. Bij de afweging omtrent het• openbaar maken van informatie
• .mag de persPon of het oogmerk van de verzoeker geen enkele rot spelen.
Informatie die op basis van de.Wob openbaar wordt gemaakt, is openbaar voor
iedere-en.

Op grond van artikel 3; eerste lid, van de Wob kan dan oak een ieder• een verzoek
. om informatie ' neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid
richten tot een bestuursorgaan. Artikel 3, vijfde lid, van de Wob bepaalt dat een
verzoek oni informatie wordt ingewilligd met inachtnerning van het bepaalde in de
artikelen 10 en-11 van de Wob. Een bestuursorgaan zal het verstrekken van de
gevraagde informatie achterwege kunnen dan wel moeten laten wanneer zich een
of-meevan-de-inr
de-artikelen-10-en-1-1-van-de-Wob-genoemde---

------------- -

uitzonderingsgronden en beperkingen voordoeh.
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Het verstrekken van (een gedeelte van) de informatie, vervat in documenten,
blijft achterwege omdat het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als bedoeid in .artikei 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob.

BebOrdeling van uw Wob-verzoek
In eerste instantie is alle infdrmatie, verVat.in documenten, waar uw verzoek over
gaat geInvehtariseerd. Hiervan is vervoidens een overzicht gemaakt dat als bijiage
1 bij dit besiuit is gevoegd.

Ten aahzien van de vraad in hoeverre de informatie vervat in de
genvehfariseerde docuMenten openbaar kan worden gernaakt, vindt de volgende
toetsing plaats.

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob
Over.gegevehS van persoonlijke aard, van .ambtenaren of door burgers aan de
overheid verstrekt.in het vertrouwen dat deze alleen. door de overheid Warden
gebruikt voor het doel-dat bij het verschaffen daarvan wordt beoogd, worden op
grohd van dit artikel geen rnededelingen.geciaari indien het publieke belang van
openbaarheid niet opweegt tegen het belang van de vertrouwelijkheid van de
informatie (zie MyT, p. 35). be afweging..van genoernde belangen brengt met zich
mee dat.ik-van mening ben dat het publieke belang van openbaarheid niet
opweegt tegen het belang van de .vertrouWelijkheid van de gegevens van
persooplijke'eard. Dit betekent dat in alle docurnenten die gegevens onleesbaar
zijn gemaakt.

Besluit

Gelet op bovenstaande blijft het_verstrekken van de door u gevraagde informatie
.ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef e n onder e, van de Wob gedeeltelijk
achlerwege.iGegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zijn achterwege
gelaten.

Wijze van openbaarrnaking

De gedeeltelijke openbaarmaking van de door u verzochte informatie vindt pleats
door verstrekking aan u van een kopie van de documenten.
De aan u.verstrekte inforrnatie is vanaf eind november op to vragen op de vvebsite
www.rijksoverheid.nl.
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De Minister van Economische Zaken, Lancibiaetren Innovatie,
name

Tegen dit besluit kan degene wiens belang er rechtstreeks.bij is betrokken binnen
6 mieken na de.dag van ve.riendingervan een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij de*Mibister van EcOnomikh'e:Zakeri, Landbodw..en Innovatie, directie .
Iffetgeying..eil litridische Zaken,.kittbUS 2040.,2500 EK 's:Gravenhage.
Dit besluit is verionden op:de in de aa'nhefvermelde datum.

Pagina 3 van 4

e

AANGETEKENDE BRIEF '

R
NL trankering betaald € 7,50
. 29gr
RECOMMANDi

•

3SRPKS623851819 2594AV 30

C
a)
(11

N
(1)
,.r

NI

PostilL
156592 02-10-2012 14:29

•••••• •

El

-17

C.

U

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Bezuklenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

2 oktober 2012

Betreft: WOB verzoek correspondentie inzake biobrandstoffen

Geachte hoer of mevrouw,
In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur en de Wet Llitvoering Verdrag van Aarhus
verzoeken wij ale correspondentie en gespreksverslagen over het onderwerp 'biobrandstoffen' en het
Besluit Hernieuwbare Energie Vervoer te verstrekken tussen de volgende partijen in de periode van
september 2010 tot heden:
Het Ministerie van Econornie, Landbouw en Innovatie enerzijds en de Nederlandse Vereniging
voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB) anderzijds
Het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie enerzijds en het Rotterdam Climate
Initiative (RCI) anderzijds
Het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie enerzijds en het Havenbedrijf Rotterdam
anderzijds
Het Ministerie van Ecanomie, Landbouw en Innovatie enerzijds en Neste Oil anderzijds
Het staat buiten twijfel, gelet op de aard van de informatie en het doel dat met de verplichting tot
verstrekking van deze informatie wordt gediend, dat doze informatie is aan to merken als milieuinformatie in de zin van artikel 19.1a Wet milieubeheer. Dit betekent dat op dit verzoek de verkorte
beslistermijnen voor milieu-informatie van toepassing zijn, zoals is bepaald in artikel 6, zesde lid, van de
Wet Openbaarheid van Bestuur. Daarin is onder andere het volgende bepaald:
"Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-informatie:
a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee weken indien het
bestuu.rsorgaan voornemens is de milieu-informatie to verstrekken terwiji naar verwachting eon
belanghebbende dear bezwaar tegen heeft;
b. kan de beslissing slechts warden verdaagd op grand van het tweede lid, indien de omvang of de
gecompliceerdheid van de milieu-informatie eon verlenging rechtvaardigt".
Dit betekent dat binnen twee weken op dit verzoek dient te warden beslist. Het verzoek betreft goon
omvangrijke of gecompliceerde informatie, zodat op voorhand duidelijk is dat or geen enkele legitieme
reden is am van eon verlengde beslistermijn uit te gaan.
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1k verzoek u vriendelijk mij de gevraagde informatie to verstrekken, Mocht het verzoek aanl iding ge ren.
tot vragen, clan verzoek ik u daarover per e-mail contact met mij op to nemen via onderstaand
mailadres,

Een brief rnet dezelfde inhoud terd var d ag verzonden aan het minis erie van infrastructuer en Milieu,
Bij voorbaat dank ik u voor de aan dit verzoek to besteden a ndacht.

Met vriendelijke groet,

Onderzoekers
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