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In uw e-mail van 6 april 2021 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna: Wob) verzocht om jaarrapportages van de waterinjectie in
Twente van 2020 en van de waterinjectie in Schoonebeek van 2019 en 2020.
Voorgaande briefwisseling
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd per e-mail van 8 april 2021.
In de e-mail van vrijdag 30 april 2021 is de beslistermijn verdaagd tot 11 mei
2021 in verband met het opvragen van zienswijzen bij de NAM. In de e-mail van
30 april heb ik u tevens geïnformeerd dat een gedeelte van uw verzoek, namelijk
de jaarrapportages over Twente 2020 niet onder de Wob valt, omdat deze
documenten reeds openbaar zijn. Dit besluit ziet dus alleen op de jaarrapportages
over waterinjectie in Schoonebeek in 2019 en 2020.
Wettelijk kader
Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar bijlage 1.
Twee document aangetroffen
Op basis van uw verzoek zijn twee documenten aangetroffen. Zie de
inventarislijst, bijgevoegd als bijlage 2.
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
Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u
heeft verzocht openbaar te maken. De stukken treft u aan in de bijlage.
Wijze van openbaarmaking
Dit besluit wordt geanonimiseerd geplaatst op www.sodm.nl.
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.
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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 6
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek
is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na
die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven
Pagina 3 van 5

Staatstoezicht op de Mijnen
Ons kenmerk
21131520

aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de
belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder
vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden
gegeven.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar
verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is
bekendgemaakt.
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieuinformatie:
a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee
weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te
verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar
tegen heeft;
b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid,
indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een
verlenging rechtvaardigt;
c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.
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Bijlage 2 – Inventarislijst
Nr.
1.

2.

Document
Waterinjectie
Schoonebeek/Dalen
2019 –
EP202002204587
Waterinjectie
Schoonebeek/Dalen
2020 –
EP202101201941

Datum
15 april
2020

Beoordeling
Volledig openbaar

Wob
-

Afzender
NAM

Ontvanger
SodM

19 maart
2021

Volledig openbaar

-

NAM

SodM
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