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Bijlage(n)
2

In uw e-mail van 21 juni 2021 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over het aardgascondensaatoverlaadstation van Noorgastransport B.V. (hierna: NGT) in Roodeschool.
Ik begrijp dat uw verzoek om deze informatie voortkomt uit uw zorg omtrent de
veiligheid van de omwonenden van NGT. Om deze reden is er, naast de stukken
die u worden toegestuurd, ook een afspraak gemaakt om met elkaar in gesprek te
gaan op 17 januari 2022.
Uw verzoek
U heeft in uw verzoek gevraagd naar documenten die sinds 2014 zijn opgesteld en
aantonen dan wel aannemelijk maken dat de veiligheid van de dorpsbewoners
voldoende is/wordt gewaarborgd. Tevens heeft u gevraagd naar protocollen
waarin richtlijnen, instructies en regels met betrekking tot de uitvoering van alle
toezichthoudende taken en de taken met betrekking tot de handhaving zijn
vastgelegd.
Over dit verzoek heeft u op 9 juli 2021 telefonisch aangegeven dat u documenten
vraagt waaruit blijkt hoe er bij Roodeschool is geïnspecteerd, wat er gedaan is en
volgens welke methodiek. In een later gesprek, op 11 augustus 2021, heeft u
aangegeven geen behoefte te hebben aan alle interne correspondentie.
Proces
De ontvangst van uw verzoek is bevestigd bij mail van 6 juli 2021 waarin is
aangegeven dat de behandeling naar alle waarschijnlijkheid acht weken zou
duren.
Op 11 augustus 2021 is de voortgang van uw verzoek telefonisch met u
besproken.
In mails van 27 augustus 2021 en 2 september 2021 is aan u medegedeeld dat de
beslistermijn is opgeschort tot 27 september 2021 vanwege het vragen van
zienswijzen aan NGT.
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De beslistermijn is verder opgeschort omdat NGT om verduidelijking van haar
zienswijze is verzocht. Uiteindelijk is de laatste onduidelijkheid op 1 december
2021 opgehelderd. Van de opgelopen vertraging in het proces bent u regelmatig
telefonisch en/of per e-mail op de hoogte gebracht.
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 45 (sets) documenten 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.
Reeds openbare documenten
De documenten met nummers 30 t/m 42 en 45 zijn reeds openbaar. De Wob is
niet van toepassing op reeds openbare documenten.
De vindplaats van deze documenten staat aangegeven op de inventarislijst.
Informatie uit documenten valt deels buiten reikwijdte verzoek
Documenten met nummers 1, 3, 5, 7, 12, 13a, 15, 17, 18a, 20a, 23a, 23b, 24,
25a, 25b, 26, 28, 29a, 29h en 44 bevatten delen met informatie die buiten de
reikwijdte van uw verzoek vallen. Derhalve is deze informatie weggelaten.
De documenten 29c t/m 29f vallen geheel buiten de reikwijdte en daarom geheel
weggelaten. Omdat het bestaan van deze documenten vermeld wordt in document
nummer 29, is ervoor gekozen om ze ook in de inventarislijst te vermelden.
Overwegingen
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.
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In dat licht vindt de onderstaande belangenafweging/vinden de onderstaande
belangenafwegingen dan ook plaats, waarin ik de zienswijze van NGT heb
meegenomen.
Bedrijfs- en fabricagegegevens
Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken
van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens
betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de
overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige
jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden
kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische
bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van
producten of de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens die de
financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden eveneens als
bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt.
In een aantal (delen van) documenten staan bedrijfs- en/of fabricagegegevens.
Deze gegevens zijn vertrouwelijk aan mij medegedeeld. Uit deze gegevens
kunnen wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot de technische
bedrijfsvoering, het productieproces of de kring van afnemers en leveranciers.
De zienswijze van NGT was voornamelijk gericht op het vertrouwelijk houden van
deze bedrijfs- en/of fabricagegegevens. Omdat haar aanvankelijke zienswijze voor
mij onduidelijk was, heb ik NGT een aantal keren om verduidelijking gevraagd.
NGT heeft daarop een deel van haar zienswijze ingetrokken. Voor het overige is
mijn besluit in overeenstemming met de (uiteindelijke) zienswijze van NGT.
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 een aantal door u gevraagde documenten staan persoonsgegevens, zoals
namen en (mail)adressen. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van 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.
Besluit
Gelet op het voorgaande heb ik besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en
de informatie waarom u verzocht openbaar te maken, met uitzondering van een
aantal (delen van) documenten.
Bedrijfs- en fabricagegegevens
Ik heb besloten de documenten met nummers 5 t/m 7, 7b, 7c, 9d, 11d, 12, 13a,
13d, 13e, 13g, 15, 16a t/m 16c, 20a t/m 22, 22e, openbaar te maken met
uitzondering van de daarin vermelde bedrijfs- en fabricagegegevens.
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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 3
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of
bedrijf.
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het
daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te
ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
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4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan
de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem
daarbij behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11.
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 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.
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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.
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Bijlage 2 – Inventarislijst

Nr.

Document

1

Inspectierapport
14_I_0570

2

Reactie NGT op
inspectiebrief met
kenmerk 14210616 (email)

Datum

22-12-2014

Beoordeling
1. In dit document zijn de
passages, welke betrekking
hebben op een andere locatie,
gelakt.
2. Het stuk bevat
persoonsgegevens

Wob

Afzender

Ontvanger

10.1.d

SodM

NGT

14-1-2015

Het stuk bevat persoonsgegevens

10.1.d

NGT

SodM

3

Reactie NGT op
inspectiebrief met
kenmerk 14210616 (email)

13-1-2015

1. In dit document zijn de
passages, welke betrekking
hebben op een andere locatie,
gelakt.
2. Het stuk bevat
persoonsgegevens

10.1.d

NGT

SodM

4

Inspectierapport
15/I/0311

15-7-2015

Het stuk bevat persoonsgegevens

10.1.d

SodM

NGT

10.1.d
10.1.c

SodM

NGT

10.1.d
10.1.c

SodM
NGT

NGT
SodM

10.1.d
10.1.c

SodM
NGT

NGT
SodM

10.1.d
10.1.c

NGT

SodM

10.1.d

NGT

SodM

10.1.d
10.1.c
c

NGT

SodM

10.1.d
10.1.c

NGT

SodM

5

Inspectierapport NGT
Hoeveelheidsmetingen

31-7-2015

6

e-mailwisseling
hoeveelheidsmeters
n.a.v. inspectie

29-7-2015

6a

Evaluation Certificate
TC7364 revision 2

29-7-2015

7

Reactie NGT op
inspectiebrief met
kenmerk 15104399 (email)

28-8-2015

7a

6408 Staatstoezicht op
de mijnen
15104399.pdf

28-8-2015

7b

Bijlage 2 OHC VPS-140N21 (rev3)

28-8-2015

7c

2014-0505_14800077Noordgas

28-8-2015

8

Inspectierapport
15I0559

1-12-2015

1. In dit document zijn de
passages, welke betrekking
hebben op een andere locatie,
gelakt.
2. Het stuk bevat
persoonsgegevens
3. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
1. Het stuk bevat
persoonsgegevens
2. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
1. Het stuk bevat
persoonsgegevens
2. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
1. In dit document zijn de
passages, welke betrekking
hebben op een andere locatie,
gelakt.
2. Het stuk bevat
persoonsgegevens
3. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
1. Het stuk bevat
persoonsgegevens
1. Het stuk bevat
persoonsgegevens
2. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
1. Het stuk bevat
persoonsgegevens
2. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
Het stuk bevat persoonsgegevens

10.1.d
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Nr.
9
9a

Document
Reactie NGT op verzoek
extra informatie n.a.v.
inspectie (e-mail)
Hazop Description of the
VPS

Datum

Beoordeling

Wob

Afzender

Ontvanger

3-12-2015

Het stuk bevat persoonsgegevens

10.1.d

NGT

SodM

10.1.c

NGT

SodM

10.1.c

NGT

SodM

NGT

SodM

NGT

SodM

NGT

SodM

3-12-2015

Het gehele stuk bevat
bedrijfsgevoelige gegevens
Het gehele stuk bevat
bedrijfsgevoelige gegevens

9b

HAZOP VPS

3-12-2015

9c

Chemical resistance lis –
Riverseal – 2065 –AS

3-12-2015

9d

Data sheet 2065 AS

3-12-2015

9e

Analyse overzicht
Inspectiebrief
Vervolg inspectie op
NGT Roodeschool
Reactie NGT op
inspectiebrief met
kenmerk 15174785 (email)
Documenten 13.12.2013, Procedure
bedieningsinstructies
Roodeschool,
procedures
Documenten 13.12.2013, Procedure
werken in
explosiegevaarlijke
gebieden, procedures
Werkinstructie betreden
containers #1350_AB

3-12-2015

Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
Niets gelakt; origineel document

7-12-2015

Het stuk bevat persoonsgegevens

10.1.d

SodM

NGT

9-1-2016

Het stuk bevat persoonsgegevens

10.1.d

NGT

SodM

9-1-2016

Het gehele stuk bevat
bedrijfsgevoelige gegevens

10.1.c

NGT

SodM

9-1-2016

Niets gelakt; origineel document

NGT

SodM

NGT

SodM

NGT

SodM

10.1.d
10.1.c

SodM

NGT

10.1.d

NGT

SodM

10.1.d
10.1.c

NGT

SodM

NGT
NGT

SodM
SodM

10

11

11a

11b

11c

9-1-2016

11d

6417 reactie vervolg
inspectie SODM
15174785

12

Inspectiebrief 15/I/0569

14-12-2015

13

Reacte NGT op
inspectiebrief met
kenmerk 16009511
diverse bijlages (e-mail)

26-4-2016

9-1-2016

13a

6423 inspectie reactie
brief 16009511

22-4-2016

13b
13c

33257
33595

26-4-2016
26-4-2016

Niets gelakt; origineel document

Het gehele stuk bevat
bedrijfsgevoelige gegevens
1. Het stuk bevat
persoonsgegevens
2. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
1. In dit document zijn de
passages, welke betrekking
hebben op een andere locatie,
gelakt.
2. Het stuk bevat
persoonsgegevens
3. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
Het stuk bevat persoonsgegevens
1. In dit document zijn de
passages, welke betrekking
hebben op een andere locatie,
gelakt.
2. Het stuk bevat
persoonsgegevens
3. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
Niets gelakt; origineel document
Niets gelakt; origineel document

10.1.c

10.1.c
10.1.d
10.1.c

nvt
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Nr.

Document

13d

hom

13e
13f
13g

14

IN-27
aardgascondensaat spill
bij drukvrij maken
ketelwagons (SIM)
Kopie van Dagrapport
501-Total # Sources per
Emission Class No.1
Reacte NGT op
inspectiebrief met
kenmerk 16009511
vergeten bijlage (email)
49403-3415001 HAZOP Rapport NGT
Roodeschool rev0

Datum
26-4-2016

26-4-2016
26-4-2016
26-4-2016

Beoordeling
1. Het stuk bevat
persoonsgegevens
2. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
1. Het stuk bevat
persoonsgegevens
2. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
Niets gelakt; origineel document
Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens

Wob

Afzender

Ontvanger

10.1.d
10.1.c

NGT

SodM

10.1.d
10.1.c

NGT

SodM

NGT

SodM

10.1.c

NGT

SodM

26-4-2016

Het stuk bevat persoonsgegevens

10.1.d

NGT

SodM

26-4-2016

Het gehele stuk bevat
bedrijfsgevoelige gegevens

10.1.c

NGT

SodM

15

Inspectiebrief
Inspectie op
Uithuizen/Roodeschool
in het kader van het
project 'Wabo 2015'

29-2-2016

1. In dit document zijn de
passages, welke betrekking
hebben op een andere locatie,
gelakt.
2. Het stuk bevat
persoonsgegevens
3. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens

10.1.d
10.1.c

SodM

NGT

16

Reactie NGT op gestelde
vragen n.a.v. inspectie
(e-mailwisseling)

13-1-2016

Het stuk bevat persoonsgegevens

10.1.d

NGT

NGT
SodM

16a

Leidingen roodeschool

13-1-2016

10.1.d
10.1.c

NGT

NGT
SodM

16b

Tank Roodeschool

13-1-2016

10.1.d
10.1.c

NGT

NGT
SodM

16c

Kiwa Tank roodeschool

13-1-2016

10.1.d
10.1.c

NGT

NGT
SodM

17

Inspectiebrief/rapport
NGT Roodeschool INS659

25-9-2019

10.1.d

SodM

NGT

18

Reactie NGT op
inspectiebrief
Roodeschool

Het stuk bevat persoonsgegevens

10.1.d

NGT

SodM

18a

ins659-20190923
inspectiebrief
noordgastransport BV
Roodeschool

10.1.d

NGT

SodM

19

Inspectieplan

1. In dit document zijn de
passages, welke betrekking
hebben op een andere locatie,
gelakt.
2. Het stuk bevat
persoonsgegevens
Het stuk bevat persoonsgegevens

SodM

NGT

14a

29-10-2019

29-10-2019

6-9-2019

1. Het stuk bevat
persoonsgegevens
2. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
1. Het stuk bevat
persoonsgegevens
2. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
1. Het stuk bevat
persoonsgegevens
2. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
1. In dit document zijn de
passages, welke betrekking
hebben op een andere locatie,
gelakt.
2. Het stuk bevat
persoonsgegevens

10.1.d
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Nr.
20

Document
NGT Energie audit
rapport tbv RVO

Datum

Beoordeling

Wob

Afzender

Ontvanger

30-1-2017

Het stuk bevat persoonsgegevens

10.1.d

NGT

SodM

10.1.d
10.1.c

NGT

SodM

10.1.d
10.1.c

SodM

NGT

10.1.d
10.1.c

SodM

NGT

10.1.d
10.1.c

NGT

SodM

10.1.c

NGT

SodM

10.1.c

NGT

SodM

10.1.c

NGT

SodM

10.1.c

NGT

SodM

10.1.d
10.1.c

NGT

SodM

10.1.d

NGT

SodM

10.1.d

NGT

SodM

NGT

SodM

10.1.d

NGT

SodM

20a

T50452 NGT Energie
Audit Rev0 Signed

21

21
Informatieverstrekking
nav uw brf kenm
15174785

14-12-2015

21a

Advies
onderhoudsroutine

14-12-2015

22

Proces Flow VPS

21-7-2015

22a

NGT_container_rev2

21-7-2015

22b

PI&D_rev0

21-7-2015

22c

Proces flow lean burn

21-7-2015

22d

470A

21-7-2015

22e

R003-1219275BGJ-nijV01-NL

21-7-2015

23

NGT Presentatie en
workplan gehouden
tijdens inspectie dd
10072017

12-7-2017

30-1-2017

23a

SODM bezoek 10-072017

12-7-2017

23b

Workplan 2017

12-7-2017

24

Inspectie okt 2016

15-9-2016

25
25a

NGT REACTIE OP
INSPECTIEBRIEF SODM
17130380
6434 sodm reactie brief
17130380

1. In dit document zijn de
passages, welke betrekking
hebben op een andere locatie,
gelakt.
2. Het stuk bevat
persoonsgegevens
3. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
1. Het stuk bevat
persoonsgegevens
2. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
1. Het stuk bevat
persoonsgegevens
2. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
1. Het stuk bevat
persoonsgegevens
2. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
Het gehele stuk bevat
bedrijfsgevoelige gegevens
Het gehele stuk bevat
bedrijfsgevoelige gegevens
Het gehele stuk bevat
bedrijfsgevoelige gegevens
Het gehele stuk bevat
bedrijfsgevoelige gegevens
1. Het stuk bevat
persoonsgegevens
2. Het stuk bevat bedrijfsgevoelige
gegevens
Het stuk bevat persoonsgegevens
1. In dit document zijn de
passages, welke betrekking
hebben op een andere locatie,
gelakt.
2. Het stuk bevat
persoonsgegevens
In dit document zijn de passages,
welke betrekking hebben op een
andere locatie, gelakt.
1. In dit document zijn de
passages, welke betrekking
hebben op een andere locatie,
gelakt.
2. Het stuk bevat
persoonsgegevens

2-10-2017

Het stuk bevat persoonsgegevens

10.1.d

NGT

SodM

2-10-2017

1. In dit document zijn de
passages, welke betrekking

10.1.d

NGT

SodM
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Nr.

Document

25b

Functie opleidingsmatrix
versie 1

2-10-2017

26

accountanalyse NGT
over 2018-2019

1-11-2018

27

27a

28

29

RE_ DOMUS-18278198v1 KAMERVRAGEN Het
overslagstation voor
Aardgascondensaat te
Roodeschool
DOMUS-18278198-v1
KAMERVRAGEN Het
overslagstation voor
aardgascondensaat te
Roodeschool
Overzicht dd 09-112018 - Openstaande
Kamervragen EZK.pdf
NGT PVA
verbeterpunten ihkv
PROJECTMATIGE
INSPECTIE WABO 2016

Datum

Beoordeling
hebben op een andere locatie,
gelakt.
2. Het stuk bevat
persoonsgegevens
In dit document zijn de passages,
welke betrekking hebben op een
andere locatie, gelakt.
1. In dit document zijn de
passages, welke betrekking
hebben op een andere locatie,
gelakt.
2. Het stuk bevat
persoonsgegevens

Wob

Afzender

Ontvanger

NGT

SodM

10.1.d

SodM

SodM

10.1.d

SodM

EZK

1-11-2018

Het stuk bevat persoonsgegevens

31-10-2018

Niets gelakt; origineel document

EZK

EZK

9-11-2018

In dit document zijn de passages,
welke betrekking hebben op een
andere locatie, gelakt.

SodM

SodM

13-1-2017

Het stuk bevat persoonsgegevens

NGT

SodM

10.1.d

29a

Presentatie

13-1-2017

In dit document zijn de passages,
welke betrekking hebben op een
andere locatie, gelakt.

NGT

SodM

29b

Checklist processtappen
PVA

13-1-2017

Niets gelakt; origineel document

NGT

SodM

29c

DOC08061608062016074907

13-1-2017

NGT

SodM

29d

48021_1334001_RevA_
Calc

13-1-2017

NGT

SodM

29e

65737-1_son

13-1-2017

NGT

SodM

29f

Aanvulling op
48021_1334001_RevA_
Calc

13-1-2017

NGT

SodM

29g

KPI dashboard

13-1-2017

NGT

SodM

29h

Functie
opleidingsmatrix.versie0

13-1-2017

NGT

SodM

30
31

Strategie & Programma
2012-2016
Jaarverslag 2014

Het gehele document is uit het
wob-verzoek gelaten omdat dit
gehele document betrekking heeft
op een andere locatie.
Het gehele document is uit het
wob-verzoek gelaten omdat dit
gehele document betrekking heeft
op een andere locatie.
Het gehele document is uit het
wob-verzoek gelaten omdat dit
gehele document betrekking heeft
op een andere locatie.
Het gehele document is uit het
wob-verzoek gelaten omdat dit
gehele document betrekking heeft
op een andere locatie.
Niets gelakt; origineel document
In dit document zijn de passages,
welke betrekking hebben op een
andere locatie, gelakt.

1-1-2012

Niets gelakt; origineel document

SodM

Publiek

19-11-2015

Niets gelakt; origineel document

SodM

Publiek
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Nr.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Document
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarplan 2017
Jaarverslag 2017
Jaarplan 2018
Jaarverslag 2018
Jaarplan 2019
Jaarverslag 2019
Jaarplan 2020
Jaarverslag 2020
Jaarplan 2021
Handleiding inspecteren
2.0.pdf

Datum
25-10-2016
4-9-2017
14-2-2017
20-6-2018
14-3-2018
1-1-2021
1-1-2021
1-2-2020
6-5-2020
15-6-2021
15-6-2021

Niets
Niets
Niets
Niets
Niets
Niets
Niets
Niets
Niets
Niets
Niets

Beoordeling
gelakt; origineel document
gelakt; origineel document
gelakt; origineel document
gelakt; origineel document
gelakt; origineel document
gelakt; origineel document
gelakt; origineel document
gelakt; origineel document
gelakt; origineel document
gelakt; origineel document
gelakt; origineel document

12-10-2021

Het stuk bevat persoonsgegevens

Wob

Afzender
SodM
SodM
SodM
SodM
SodM
SodM
SodM
SodM
SodM
SodM
SodM

Ontvanger
Publiek
Publiek
Publiek
Publiek
Publiek
Publiek
Publiek
Publiek
Publiek
Publiek
Publiek

10.1.d

SodM

SodM

44

DOMUS-19300877-v1
Werkprocessen SodM

10-12-2019

In dit document zijn alle passages
welke geen betrekking hebben op
'toezicht & inspecties', gelakt.

SodM

SodM

45

DOMUS-19055409-v1
De interventiematrix
van SodM (Zie
paragraaf 3.2 van het
‘Toezichtsarrangement
Geothermie’)

22-2-2019

Niets gelakt; origineel document

SodM

SodM
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