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Uw kenmerk 

Op 12 juni 2015 zond ik u een brief als reactie op uw verzoek op grond van de Bijiage(n) 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) d.d. 17 mei 2015. In uw verzoek vroeg u 

om een kopie van de nieuwe risico-analyse die de NAM voor 1 mei 2015 moest 

hebben opgesteld voor het gehele concessie-gebied voor de gaswinning in 

Groningen. 

In mijn brief van 12 juni deelde ik u mede dat verstrekking van het rapport van de 

NAM, waarom u verzocht, nog niet kon plaatsvinden op grond van artikel 10, 

tweede lid, aanhef en onder f, van de Wob: verstrekking van informatie blijft 

achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de 

geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de 

informatie. Omdat de minister door ons in de gelegenheid diende te worden 

gesteld als eerste kennis te kunnen nemen van het betreffende rapport en ons 

advies daarop, besloot ik de desbetreffende informatie eerst openbaar te maken 

nadat deze procedure is voltooid en de minister zijn besluit heeft genomen. 

Thans kan ik u meedelen dat het rapport, tezamen met andere rapporten en 

studies die op het gebied betrekking hebben, op onze website zijn gepubliceerd. 

Ik verwijs u hiervoor naar www.sodm.nl onder publicaties/overige 

publicaties/documenten bij advies SodM. U vindt hier overigens ook het SodM-

advies ten behoeve van de minister, naar aanleiding van het NAM-rapport. 

Ik hoop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 

verdere vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact op met mr. 

 van SodM, tel. 070-  of per email: giminez.nl. 

Met vriendelijke groet. 
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