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Geachte

Bijlage(n)
DAC 633
DAC 636

,

Aanleiding
Bij e-mail brief van 25 februari 2021 om 11.35 uur heeft u bij het Staatstoezicht
op de Mijnen een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Uw verzoek heeft betrekking op
informatie over de meest recente rapporten die zijn opgesteld voor de put ROW07.
Voorgaande briefwisseling
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd per e-mail van 8 maart
2021 om 17.10 uur.
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 is in totaal één document aangetroffen. Dit document is
opgenomen in onderstaande inventarislijst.
Nr.
1.

Document
Multifinger Caliper
Analysis Report
DAC 667

Datum
07/10/2020

Beoordeling
Volledig
openbaar, m.u.v.
persoonsgegevens

Wob
Ja,
10.2.e

Afzender
Expro

Ontvanger
NAM

Zienswijze
Er is een derde belanghebbende bij de openbaarmaking van dit document en
deze is in de gelegenheid gesteld hierover haar zienswijze te geven. Door de
derde belanghebbende zijn geen bedenkingen ingediend.
Besluit
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Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie
waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met kenmerk DAC667,
openbaar te maken, met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens.
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 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.
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 het document met nummer DAC 667 staan persoonsgegevens, zoals
achternamen. 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.
Wijze van openbaarmaking
Het document met kenmerk DAC667 treft u bij dit besluit in kopie aan.
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 besluit zend ik aan belanghebbenden.
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Hoogachtend,

De Inspecteur-generaal der Mijnen,
namens deze:

Ing. P.A.M van den Bergen
Directeur Engineering en Netbeheer

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
Inspecteur-Generaal der Mijnen, Staatstoezicht op de Mijnen, t.a.v. directie Bestuurszaken,
Postbus 24037, 2490 AA 's-Gravenhage. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via
info@sodm.nl.
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