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Datum: 11 februari 2022  

Betreft: Besluit Wob-verzoek   

 

 

Geachte , 

 

Aanleiding 

In uw verzoek van 22 december 2021, heeft u met een beroep op de Wet 

openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over 

subsidieaanvraag, aangevraagd door Fishflow Innovations B.V., KvK 08150631: 

- Demonstratie Energie Innovatie, aanvraag met ons referentie DEI1400051 

 

U verzocht mij de navolgende documenten toe te sturen: 

-  aanvraagformulier; 

-  projectplan; 

- beschikking; 

-  alle overige bij de aanvraag behorende bijlagen. 

 

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 

verwijs ik u naar de bijlage 1. 

 

Inventarisatie documenten 

Door mij is onderzocht welke belanghebbenden er waren bij welke documenten. 

Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit 

besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende 

nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten. 

 

In de brief van 23 december 2021 is de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 

16 februari 2022. 

 

U bent er over geïnformeerd in de brief van 21 januari 2022 dat er derde 

belanghebbenden zijn bij de openbaarmaking van de documenten en dat deze in 

de gelegenheid zijn gesteld hierover hun zienswijze te geven. De zienswijzen van 

de derde belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging meegenomen. Zie het 

onderdeel Overwegingen van dit besluit. 

 

Besluit 

Ik heb besloten de documenten met nummers 01 tot en met 05 openbaar te 

maken met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de 

motivering verwijs ik naar onderdeel ‘Overweging: De eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer’ van dit besluit. 

Correspondentieadres 

 

 

Croeselaan 15 

3521 BJ  Utrecht 

Postbus 8242 

3503 RE  Utrecht 

www.rvo.nl 

 

Contactgegevens 

Klantcontact RVO 

T (088) 042 42 42  

E e-innovatie@rvo.nl 

 

Contactpersoon 

 

procescoördinator 

 
 

Kenmerk 

WOB/2021/299 
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Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder 

Allereerst wil ik 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.  

 

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 

belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 

in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 

onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen 

van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook 

betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie 

en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, 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 ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik 

deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de 

onderstaande belangenafweging/vinden de onderstaande belangenafwegingen dan 

ook plaats. 

 

Overweging: 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 de documenten met nummers 01, 02, 03 en 05 staan persoonsgegevens. Ik 

ben van oordeel dat t.a.v. deze gegevens het belang dat de persoonlijke 

levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van 

openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze 

documenten. 
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Wijze van openbaarmaking 
Conform artikel 6, vijfde lid, van de Wob zal de feitelijke openbaarmaking van de  

documenten niet eerder plaatsvinden dan twee weken na dagtekening van deze  

beschikking. Dit om eventuele belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om te 

proberen de openbaarmaking tegen te houden. Belanghebbenden kunnen dit doen 

door het indienen van een bezwaarschrift bij de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland en door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van 

voorlopige voorziening, het onderhavige besluit tot openbaarmaking te schorsen. 

Indien een belanghebbende van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt de 

uitspraak van de voorzieningenrechter afgewacht voordat tot daadwerkelijke 

openbaarmaking wordt overgegaan. 

 

De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, zullen op 

www.rijksoverheid.nl/documenten worden geplaatst. 

 

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 

 

 

Hoogachtend, 

 

De minister voor Klimaat en Energie, 

namens deze: 

 

 

 

Procescoördinator Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

 

Dit bericht bevat geen handtekening vanwege de Corona-maatregelen. 

 

 

Bijlagen:  

- Artikel 10 en 11 van de Wob;  

- Inventarisatielijst; 

- Verstrekte stukken; 

1. Aanvraagformulier (geredigeerd)  

2. Beantwoording vragen (geredigeerd)  

3. Projectplan (geredigeerd)  

4. Projectbegroting  

5. Besluit tot verlening (geredigeerd) 



 

 

                                                                                                                           
 

 Pagina 4 van 5 

Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland 

Bijlage Artikelen 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur 

 

Artikel 10 

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover 

dit: 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van 

de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk 

geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 

voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 

bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie; 

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel 

van derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de 

betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en 

het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-

informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 

afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-

informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 

opweegt tegen het daar genoemde belang. 

5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 

milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 

karakter. 

6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken 

van milieu-informatie. 

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 

achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 

belangen: 

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 

b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 

toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 
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aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het 

milieu. 

 

Artikel 11 

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 

opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 

democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen 

herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter 

heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen 

herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 

adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 

persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door 

het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de 

adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 

bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang 

van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden 

verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is 

van overeenkomstige toepassing. 

 




