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Enkel per e-mail: 

Datum 14 februari 2023 
Betreft Besluit op uw Woo-verzoek 

Geachte heer 

Staatstoezicht op de Mijnen 
Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 

In uw verzoek van 16 januari 2023 heeft u Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: 
SodM) verzocht om het document genaamd 'NAM stralingsbeschermingsdienst 
Jaarverslag 2019' openbaar te maken. 

Op 25 januari 2023 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is 
ontvangen. Daarbij is aangegeven dat uw verzoek binnen vier weken na ontvangst 

van uw verzoek wordt beoordeeld. 

Vervolgens heeft u op 25 januari 2023 bericht ontvangen dat de behandeling van 
uw verzoek is uitgesteld omdat de betrokken belanghebbende is gevraagd binnen 

twee weken een zienswijze te geven over de voorgenomen openbaarmaking van 
de door u gevraagde informatie. De belanghebbende heeft eerder gereageerd. Op 
7 februari 2023 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek vanaf 6 februari 2023 
weer verder wordt behandeld. De uiterlijke beslisdatum is daarmee 24 februari 
2023 geworden. 

1. Wettelijk kader

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid
(Woo). De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij dit
deelbesluit.

2. Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek is onder mee gezocht in de digitale archiefsystemen van
SodM.

Bij deze inventarisatie is één document aangetroffen. 

3. Zienswijze

De betrokken belanghebbende heeft een zienswijze ingediend. De zienswijze van
betrokken belanghebbende heb ik in mijn belangenafweging meegenomen.

4. Besluit

Ik besluit de door u gevraagde informatie (gedeeltelijk) openbaar te maken. Op
de inventarislijst is aangegeven welke uitzonderingsgrond is toegepast.
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