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Uw kenmerk

Geachte mevrouw

,

Bijlage(n)
2

In uw brief van 18 januari 2019, ontvangen op 21 januari 2019, heeft u met een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht
over informatie over de slimme gasmeter van het merk Itron.
U vraagt naar:
Het Kiwa-onderzoek naar de veiligheid van de in de Kassa-uitzendingen
van 8 en 15 december 2018 besproken slimme gasmeter van het merk
Itron. Dit betreft de Itron serie 5 (hierna: Itron 5).
Alle bijbehorende stukken en documentatie, waaronder correspondentie
tussen Enexis, Itron, het Kiwa en het Staatstoezicht op de Mijnen, rondom
de veiligheid van de slimme gasmeters van het merk Itron 5.
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 12 februari
2019, kenmerk 19045988. In deze brief is tevens de beslistermijn met vier weken
verdaagd.
In de brief van 15 maart 2019, met kenmerk 19070559 (per e-mail aan u
verzonden), is aan u medegedeeld dat de beslistermijn is opgeschort met twee
weken vanwege het vragen van zienswijzen aan derden.
Per e-mail van 29 maart 2019 is u medegedeeld dat het niet zal lukken om binnen
de beslistermijn op uw Wob-verzoek te beslissen. Tevens is in die e-mail de
verwachting opgenomen dat dit binnen twee weken lukt.
Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
verwijs ik u naar de bijlage 1.
Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 61 documenten, waarvan sommigen met
bijlagen, aangetroffen. 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.
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De documenten met de nummers 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18,19, 21,
22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59a en 60 bevatten gegevens
of inlichtingen omtrent een gasbedrijf in de zin van de Gaswet welke SodM - in
opdracht van de Minister van Economische Zaken en Klimaat - heeft verkregen in
verband met het toezicht op de naleving van de Gaswet. Op grond van artikel Ih,
derde lid, van de Gaswet mogen verkregen gegevens of inlichtingen uitsluitend
worden gebruikt voor de toepassing van deze wet, verordening 715/2009,
verordening 713/2009, de Mededingingswet, de Elektriciteitswet 1998, de
Warmtewet en de artikelen 4.4 en 4.5 van de Wet handhaving
consumentenbescherming. Artikel Ih van de Gaswet bevat daarmee een
uitputtende regeling met betrekking tot openbaarmaking van gegevens of
inlichtingen als bedoeld in de Gaswet.^ De informatie die SodM heeft verkregen
van de netbeheerder kan dan ook niet openbaar worden gemaakt op grond van de
Wob. Die informatie is uit de genoemde documenten weggelaten.
De documenten met nummers 12 en 13 zijn deels reeds openbaar. De Wob is niet
van toepassing op reeds openbare documenten. Het betreft twee e-mails waarin
enkel wordt verwezen naar een website die al openbaar is. Verder bevatten de emails geen tekst. De afzender en de geadresseerden van die e-mails zijn
medewerkers van SodM. De namen van deze personen worden niet openbaar
gemaakt op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob (zie
onder Overwegingen). Op de inventarislijst wordt verwezen naar de link van de
geciteerde websites. Er blijft derhalve geen inhoudelijke informatie over die nog
separaat voor verstrekking in aanmerking komt.
De documenten met nummers 16 en 55 bevatten delen met informatie die buiten
de reikwijdte van uw verzoek vallen. Deze informatie is weggelaten uit die
documenten.
Zienswijzen
U bent er over geïnformeerd in de brief van 15 maart 2019 dat er een derde
belanghebbende is bij de openbaarmaking van documenten die onder het Wobverzoek vallen en dat deze in de gelegenheid is gesteld om hierover haar
zienswijze te geven.
De zienswijze van de derde belanghebbende heb ik in mijn belangenafweging
meegenomen. Zie het onderdeel Overwegingen van dit besluit.
Besluit
Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie
waarom u verzocht en die onder de Wob valt, deels openbaar te maken. Voor de
motivering verwijs ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit.
^ Artikel Ih van de Gaswet is overeenkomstig artikel 7 van de Instellingswet Autoriteit
Consument en Markt. Over die bepaling heeft de rechtspraak geoordeeld dat dit een
bepaling is die aan de Wob derogeert. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Rechtbank
Rotterdam van 1 november 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8877. Te raadpiegen via
rechtspraak.nl.
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Overwegingen
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 mogeiijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de
onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.
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 2, 6, 9, 11,12,13, 15, 16, 17, 20, 53, 54, 55, 57
en 61 staan persoonsgegevens, zoals namen, e-mailadressen en directe
telefoonnummers. 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.
Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten
behoeve van intern beraad" onder meer moeten worden begrepen: nota's van
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling,
concepten van stukken, agenda's, notuien, samenvattingen en conclusies van
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien
van deze stukken moet van de bedoeiing om ze als stukken voor intern beraad
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs
kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob
opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die
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van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies,
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.
De documenten met nummers 16, 20 en 61 zijn opgesteld ten behoeve van intern
beraad en bevat persoonlijke beleidsopvattingen. Deze persoonlijke
beleidsopvattingen heb ik uit de documenten verwijderd.
Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering
indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de
publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel
11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te
verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen.
Wijze van openbaarmaking
De documenten die deels openbaar worden gemaakt zal ik naar u e-mailen.
Plaatsing op internet
Dit besluit en de stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden,
worden geanonimiseerd op www.sodm.nl geplaatst.
Een afschrift van dit besiuit zend ik aan belanghebbende.

Hoogachtend,
De Ministerren Economische Zaken en Klimaat,

ir. T.F. Kockelkoren, MBA
Inspecteur-generaal der Mijnen

Mededeling
Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks Is betrokken binnen zes weken na de dag
waarop dit besluit Is verzonden een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener
zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet
worden gericht aan: de Minister van Economische Zaken en Klimaat, p/a Staatstoezicht op de Mijnen,
t.a.v. directie Bestuurszaken, Postbus 24037, 2490 AA 's-Gravenhage. U kunt uw bezwaarschrift ook
digitaal indienen via Infoiasodm.nl.
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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.
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.
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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 la, 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 milieuinformatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieuinformatie 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
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
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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.
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Bijlage 2 - Inventarislijst
Nr.

Documentomschrijving

Beoordeling

Wob

Afzender

Ontvanger

1.

MELDING ISSUE ITRON
GASMETERS NIET GASDICHT

Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet

n.v.t.

Enexis

SodM

2.

ANT MELDING ISSUE ITRON
GASMETERS INTERNE E-MAIL

Deels openbaar,
voor het overige
valt het niet
onder de Wob
maar onder
artikel Ih
Gaswet

10.2.e

SodM

SodM

3.

MELDING ISSUE ITRON METER
VRAGEN SODM AAN ENEXIS
VRAGEN OMTRENT
UPDATE ENEXIS
BEANTWOORDING VRAGEN
SODM VERVANGING SLIMME
METER ITRON
ISSUE ITRON ENEXIS
PROBLEMATIEK SLIMME
GASMETERS
MELDING ISSUE ITRON
GASMETERS REACTIE VAN
SODM AAN ENEXIS NAV
TELEFOON GESPREK DD
07122018

Deels openbaar

10.2.e

SodM

Enexis

Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet

n.v.t.

Enexis

SodM

Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
Deels openbaar,
voor het overige
valt het niet
onder de Wob
maar onder
artikel Ih
Gaswet
Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet

n.v.t.

Enexis

SodM

10.2.e

SodM

Enexis

n.v.t.

Enexis

SodM

Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet

n.v.t.

Enexis

SodM

Deels openbaar,
voor het overige
valt het niet
onder de Wob
maar onder
artikel Ih van de
Gaswet

10.2.e

SodM

SodM

Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet

n.v.t.

Enexis

SodM

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

UPDATE ENEXIS 07122018
WISSELING ITRON METERS
TOEZENDING LAATSTE
STAVAZA
MELDING ISSUE ITRON
METERS STAND VAN ZAKEN
REACTIE ENEXIES OP VRAAG
SODM NAV
TELEFOONGESPREK DD
07122018
ISSUE ITRON5 METER
INTERNE E MAIL OVER AUDIT
FABRIKANT DOOR ENEXIS
MELDING GAS

DOCUMENTEN NAV GESPREK
12122018 GODOLLO FABRIEK
AUDRP; AUDIT MANUAL
PRODUCTION GRODOLLE;
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Nr.

Documentomschrijving

Beoordeling

Wob

Afzender

Ontvanger

VERKLARING AANGAANDE
VEILIGHEID; VRIJGAVE
RELEASE; AUDIT REPORT
ITRON GODOLLE
11.

OPZET VOORSTEL HOE
DAGELIJKS CONTACT ERUIT
MOET GAAN ZIEN IHKV
VERVANGING VAN 50000
METERS

Deels openbaar,
voor het overige
valt het niet
onder de Wob
maar onder
artikel Ih
Gaswet

10.2.e

SodM

Enexis

12.

INTERNE E-MAIL MET ENKEL
PUBLICATIE VANAF ENEXIS
WEBSITE VERVANGING VAN
ITRON GASMETERS
WEERGEGEVEN

10.2.e

SodM

SodM

13.

INTERNE E-MAIL MET
NIEUWSBERICHT ENKEL
ENEXIS PUBLICATIE SODM OP
WEBSITE HET IN DE GATEN
HOUDEN VAN ENEXIS
VANWEGE TERUGROEPACTIE

SodM

SodM

14.

DOCUMENTEN VAN ENEXIS

Deels openbaar
en deels reeds
openbaar:
www.enexis.nl/al
oemeen/enexisnetbeheervervanat-itronoasmeters
Deels openbaar
en deels reeds
openbaar:
www.sodm.nl/ac
tueel/nieuws/20
18/12/14/sodmhoudtteruoroeoactieenexisnauwlettend-inde-aaten
Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet

n.v.t.

Enexis

SodM

15.

INFORMATIE UITVRAAG
ITRON5 METER
FW ENEXIS JAARPLAN
INTERNE E MAIL KORTE
UPDATE PLAN VAN AANPAK
ITRON 5
UPDATES ENEXIS 17122018
18122018 19122018ITRON
EN HONEYWELL METERS
ENEXIS

Deels openbaar

10.2.e

SodM

Enexis

Deels openbaar/
deels buiten
reikwijdte

10.2.e
11.1

SodM

SodM

Deels openbaar,
voor het overige
valt het niet
onder de Wob

informatie
valt deels
onder
artikel Ih
van de
Gaswet
o.g.v. Wob
10.2.e.

SodM/Enexis Enexis/SodM

Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet

n.v.t.

Enexis

16.

17.

18.

UPDATE ENEXIS 21122018

10.2.e

SodM
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Nr.

Documentomschrijving

Beoordeling

Wob

Afzender

Ontvanger

19.

UPDATE ENEXIS 24122018

n.v.t.

Enexis

SodM

20.

Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
Deels openbaar

PLAN VAN AANPAK ENEXIS
ITRON VERVANGING CONCEPT
VERSIE 19122018
UPDATE ENEXIS 21122018
Niet openbaar
WISSELING ITRON METERS
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
UPDATE 24122018 ENEXIS
Niet openbaar
ITRON WISSELING METERS
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
PLAN VAN AAN PAK ITRON
Niet openbaar
VERVANGING 21122019
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
TOELICHTING 21122018
REACTIE OP UITVRAAG
21122018
UPDATE ENEXIS 28122018
Niet openbaar
WISSELING ITRON METERS
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
BEANTWOORDING VRAAG MBT Niet openbaar
REALISATIE VERMOGEN
o.g.v. artikel Ih
WEKELIJKSE PRODUCTIE 2018 Gaswet
VERVANGING ITRON METERS
NAV TELECON OP 27122018
UPDATE ENEXIS 31122018
Niet openbaar
WISSELEN SLIMME METER
o.g.v. artikel Ih
ITRON
Gaswet
UPDATE ENEXIS 03012019
Niet openbaar
WISSELING SLIMME METER
o.g.v. artikel Ih
ITRON
Gaswet
TOELICHTING OP GESTELDE
Niet openbaar
VRAGEN SODM AAN ENEXIS
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
MBT TOELICHTING KIWA
ONDERZOEK
UPDATE ENEXIS 07012019
Niet openbaar
ISSUE WISSELING SLIMME
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
METER ITRON
UPDATE ENEXIS 08012019
Niet openbaar
WISSELING SLIMME METER
o.g.v. artikel Ih
ITRON
Gaswet
UPDATE ENEXIS DD 10012019 Niet openbaar
WISSELEN SLIMME METERS
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
UPDATE ENEXIS DD 11012019 Niet openbaar
WISSELEN SLIMME METERS
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
UPDATE ENEXIS DD 14012019 Niet openbaar
WISSELEN SLIMME METERS
o.g.v. artikel Ih
Gaswet

10.2.e
11.1

SodM

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
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Staatstoezicht op de Mijnen
Ons kenmerk

19087535

Nr.

Documentomschrijving

Beoordeling

Wob

Afzender

Ontvanger

34.

UPDATE ENEXIS DD 15012019
WISSELEN SLIMME METERS

n.v.t.

Enexis

SodM

35.

ENEXIS UPDATE DD 17012019

n.v.t.

Enexis

SodM

36.

ENEXIS UPDATE 21012019

n.v.t.

Enexis

SodM

37.

ENEXIS UPDATE 23012019

Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet

n.v.t.

Enexis

SodM

38.

ENEXIS UPDATE 23012019

n.v.t.

Enexis

SodM

39.

UPDATE ENEXIS 25012019
WISSELEN SLIMME METER

n.v.t.

Enexis

SodM

40.

UPDATE ENEXIS DD 21012019
WISSELEN SLIMME METER

n.v.t.

Enexis

SodM

41.

UPDATE ENEXIS DD 29012019
WISSELING SLIMME METER

n.v.t.

Enexis

SodM

42.

UPDATE ENEXIS DD 31012019
WISSELING SLIMME METER
ITRON
UPDATE ENEXIS 05022019
WISSELING SLIMME METER
ITRON
UPDATE ENEXIS 07022019
WISSELING SLIMME METER
ITRON
UPDATE ENEXIS DD 12022019
WISSELING SLIMME METER

Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

43.

44.

45.

46.

UPDATE ENEXIS DD 14022019
WISSELING SLIMME METER

47.

UPDATE ENEXIS 19022019
WISSELING SLIMME METER

48.

UPDATE ENEXIS DD 21022019
WISSELING SLIMME METER

49.

UPDATE ENEXIS 26022019
WISSELING SLIMME METER

50.

UPDATE ENEXIS 28022019
WISSELING SLIMME METER
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Staatstoezicht op de Mijnen
Ons kenmerk
19087535

Documentomschrijving

Beoordeling

Wob

Afzender

Ontvanger

UITNODIGING ITRON
BIJEENKOMST 07032019

Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
Deels openbaar

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

10.2.e

SodM

SodM

Deels openbaar

10.2.e

SodM

Enexis

Deels openbaar
Klein beetje
buiten reikwijdte

10.2.e

SodM

SodM

Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet

n.v.t.

Enexis

SodM

10.2.e.

SodM

SodM

Enexis

SodM

SodM

ACM

n.v.t.

Enexis

SodM

n.v.t.

Enexis

SodM

CONCEPT PLAN VAN AANPAK
VERVANGING ITRON SLIMME
METER VERSIE 19122018
E MAIL AAN MIN EZ MBT
PERSBERICHT SODM
CONCEPT NIEUWSBERICHT
VAN SODM ONDER DE
AANDACHT GEBRACHT BIJ
ENEXIS
INTERNE E MAIL OVER
AANKONDIGING BEZOEK
KASSA OP 06122018
VOORBEREIDING OP
INTERVIEW
STATUS ITRON 5
VERVANGINGSPROGRAMMA
PER 01032019 EN
PRESENTATIE ITRON RECALL
05032019 VERVOLGSTAPPEN
BIJ RESTERENDE METERS
INTERNE E MAIL INFORMATIE
OVER TELEFOONGESPREK DD
27122018 GEHOUDEN MET
ENEXIS ONDERWERPEN EN
AFSPRAKEN ITRON 5

PRESENTATIE PLAN VAN
AANPAK VERVANGING ITRON
5 21122018 TOELICHTING
21122018 OP GESTELDE
VRAGEN VAN SODM REACTIE
OP UITVRAAG 21122018
INORMATIE UITVRAAG ACM
MBT LEKKEN BIJ GASMETERS
VAN ENEXIS

a.

60.

Bijlagen uit e-mail, betreffen
bijlagen afkomstig van Enexis

Deels openbaar,
voor het overige
valt het niet
onder de Wob

Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet

En
informatie
valt deels
onder
artikel Ih
van de
Gaswet
o.g.v. Wob
n.v.t.

Deels openbaar

Niet openbaar
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
VRAAG OF TELEFOONGESPREK Niet openbaar
OP EEN LATER TIJDSTIP KAN
o.g.v. artikel Ih
Gaswet
PLAATSVINDEN INZ HET
GESTELDE IN BRIEF SODM

Pagina 12 van 13

"ffl’

i.ri
1
I

KJ

CD
h-*

iß

Staatstoezicht op de Mijnen
Ons kenmerk
19087535

Nr.

Documentomschrijving

Beoordeling

Wob

Afzender

Ontvanger

10.2.e
11.1

SodM

SodM

18321864 HAALBAARHEID EN
TIJDSLIJN
a.
61.

INFORMATIE UITVRAAG
ITRON5 METER
INTERNE E MAIL REACTIE OP
ONTVANGEN OVERZICHT
REALISATIE VERMOGEN
WEKELIJKSE PRODUCTIE VAN
ENEXIS IN 2018

Zie nr. 18 op de
lijst
Deels openbaar
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