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3 

Geachte , 

In uw verzoek van 28 januari 2022, door mij ontvangen op 28 januari 2022, 
heeft u het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd informatie 
openbaar te maken over rapporten en correspondentie intern, binnen NCG en 
met externe partijen over het doen van metingen met tiltmeters in Groningen in 

verband met aardbevingen. 

Op 22 februari 2022 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is 

ontvangen. Daarbij is aangegeven dat de beoordeling van uw verzoek meer tijd in 

beslag neemt dan vier weken, omdat een zorgvuldige behandeling van uw verzoek 

meer tijd vraagt, dat het niet lukt daar binnen vier weken inhoudelijk op te 

reageren en ik hiervoor vier weken extra nodig zou hebben. De uiterlijke 

beslisdatum is daarmee 25 maart 2022 geworden. 

Op 24 maart 2022 heeft u bericht ontvangen dat naar verwachting medio juni 

2022 een besluit op uw verzoek zou worden genomen.  

Op 25 mei 2022 bent u geïnformeerd dat er zienswijzen zijn gevraagd aan derde 

belanghebbenden. 

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 deze brief. 

2. Inventarisatie documenten

Bij deze inventarisatie zijn 61 documenten (inclusief bijlagen) aangetroffen. 

Deze documenten zijn genoemd in de inventarislijst in bijlage 2 bij deze brief. In 

deze brief wordt vanaf nu verwezen naar de nummers op de inventarislijst, zodat 

voor u duidelijk is wat ik per document heb besloten en waarom ik dit heb 

besloten.  

15 juli 2022
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De Woo is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. Een aantal 

documenten is reeds openbaar en staat op de inventarislijst als zodanig 

aangemerkt. Op de inventarislijst staat ook aangegeven waar u deze documenten 

kunt vinden.  

 

3. Zienswijzen 

Ik heb de betrokken derde belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om hun 

zienswijze te geven op de door mij voorgenomen openbaarmaking van de door u 

gevraagde informatie.  

 

Een belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de openbaarmaking van de 

informatie die met dit besluit openbaar wordt gemaakt. De zienswijze heb ik 

overgenomen. 

 

4. Besluit 

Ik besluit de documenten waarin de door u opgevraagde informatie staat 

openbaar te maken met uitzondering van de persoonsgegevens die daarin staan. 

Op de inventarislijst staat bij deze documenten aangegeven dat slechts de 

uitzonderingsgrond uit artikel 5.1, tweede lid, onderdeel e, van de Woo 

(aangeduid met de afkorting 5.1.2.e) is toegepast.  

 

Ik besluit een deel van de door u gevraagde informatie niet openbaar te maken. 

Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn 

toegepast. Ook in de documenten wordt aan de hand van een code duidelijk 

gemaakt op welke grond de informatie is geweigerd. Onder het kopje 

‘Overwegingen’ licht ik dit nader toe. 

 

Ik besluit de door u opgevraagde informatie over enkele documenten in zijn 

geheel niet openbaar te maken. Openbaarmaking van deze informatie zou schade 

toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van een 

onderneming. Daarbij wordt artikel 2.57, tweede lid, van de Aanbestedingswet 

2012 toegepast. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke 

uitzonderingsgronden zijn toegepast. 

 

De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit van het besluit.  
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5. Overwegingen 

Als eerste wil ik u wijzen op het volgende.  

 

Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder 

daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in artikel 1.1. van de Woo. Dit is 

een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat 

overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit 

beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet 

hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de 

uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat 

wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder.  

 

Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden 

De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of een 

van de uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, soms per zin. 

Vervolgens kijk ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute 

uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als het een relatieve 

uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het algemene belang 

van openbaarheid en het specifieke belang dat de uitzonderingsgrond beschermt. 

Daarbij weegt het belang van openbaarheid zwaar. Als ik informatie weiger, moet 

ik goed motiveren waarom ik dat doe. Dat geldt nog sterker als de informatie 

ouder dan vijf jaar is. 

 

Wanneer het gaat om informatie waar belangen van anderen bij betrokken zijn, 

moet ik hen de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit betekent 

dat zij hun mening kunnen geven over of de informatie wel of niet openbaar 

gemaakt moet worden. Het is uiteindelijk aan mij om te beslissen of ik de 

informatie openbaar maak.  

 

In de inventarislijst en op de documenten heb ik opgenomen welke 

uitzonderingsgronden van toepassing zijn. 

 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 

informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit 

belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om 

persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, e-

mailadressen, telefoonnummers en functienamen. In de documenten, waarbij in 

de inventarislijst, in de kolom “Woo”, 5.1.2.e staat vermeld, staan 

persoonsgegevens, zoals namen, e-mailadressen, functienamen en 

telefoonnummers. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de identiteit van 

betrokkene niet bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy kan schenden. Dat 

vind ik niet wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar. 
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Voor zover het de namen, e-mailadressen, functienamen en telefoonnummers 

van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van belang. In het kader van goed 

werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy zwaarder moet wegen dan het 

belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de privacy van de betrokken 

ambtenaren. Daarbij weegt mee dat het hier niet gaat om het opgeven van een 

naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar 

om openbaarmaking op grond van de Woo.  

 

De economische of financiële belangen van de Staat, van andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 

bestuursorganen1  

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Woo kan ik geen 

informatie openbaar maken als dit de economische of financiële belangen van - 

onder meer - de Staat beschadigt en dit belang zwaarder weegt dan het belang 

van openbaarheid. Openbaarmaking van de informatie kan gevolgen hebben voor 

een privaatrechtelijke verhouding met een onderneming of burger, bijvoorbeeld 

bij onderhandelingen tussen de overheid en ondernemingen of burgers.  

 

Ik ben van oordeel dat de economische en financiële belangen van de Staat in dit 

geval zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid aangezien 

openbaarmaking de onderhandelingspositie van de Staat kan ondermijnen.  

 

Bij (bepaalde passages uit) documenten 1, 2, 2a, 3, 3a, 3b, 7a en 22 is dit het 

geval. Ik vind dit belang in dit geval zwaarder wegen dan het belang van 

openbaarheid omdat de financiële belangen van de Staat worden geschaad als 

bekend wordt welke prijs de Staat bereid is te betalen voor het aanschaffen van 

producten en dienstverlening. De onderhandelingspositie van EZK kan in de 

toekomst slechter worden door openbaarmaking van de betaalde bedragen. Als 

deze informatie openbaar zou worden gemaakt, dan zouden partijen bij een 

aanbesteding deze informatie kunnen gebruiken in hun voordeel in 

onderhandelingen of het aangaan van een overeenkomst. Het belang van 

openbaarmaking van zulke prijzen weegt niet op tegen deze financiële belangen. 

Ik maak deze informatie daarom niet openbaar.  

 

Andere dan vertrouwelijk aan de overheid verstrekte 

concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens 

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder f, van de Woo kan ik geen 

informatie openbaar maken wanneer dit de bescherming van 

concurrentiegevoelige gegevens schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het 

belang van openbaarheid. Deze uitzonderingsgrond beschermt 

concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens/ fabricagegegevens die niet vertrouwelijk 

aan de overheid zijn verstrekt. Dit is dus anders dan artikel 5.1, eerste lid, aanhef 

en onder c, van de Woo, dat vertrouwelijk verstrekte informatie beschermt. Ik 

moet afwegen of het belang van openbaarmaking opweegt tegen het belang om 

de bedrijfsgegevens/ fabricagegegevens te beschermen.  

 

 
1 c. bestuursorganen die onder de verantwoordelijkheid van de onder a en b genoemde 
organen werkzaam zijn; d. andere bestuursorganen, voor zover niet bij algemene maatregel 
van bestuur uitgezonderd. 
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In (bepaalde passages uit) bepaalde documenten staan bedrijfs- en/of 

fabricagegegevens. Uit deze gegevens kunnen wetenswaardigheden worden 

afgeleid met betrekking tot het fabricageproces of de strategie van een 

onderneming. Concurrenten kunnen daar hun voordeel mee doen en dat is niet 

wenselijk voor de partij die de gegevens met de overheid heeft gedeeld. Ik vind 

dit belang zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid. Ik maak deze 

informatie daarom niet openbaar. 

 

Wijze van openbaarmaking en publicatie 

De documenten die gedeeltelijk openbaar worden, worden samen met deze brief 

digitaal aan u toegezonden.  

 

Dit besluit en de documenten die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar worden, 

worden op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd. 

 

Een kopie van dit besluit verzend ik naar belanghebbenden. 

 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact 

opnemen met de behandelaar van uw verzoek. De contactgegevens vindt u 

rechtsboven op deze brief.  

 

 

De Staatssecretaris van Mijnbouw, 

namens deze, 

mw. drs. E.W.E. Pijs 

Directeur-generaal Groningen en Ondergrond 

 

 

 

 

Bezwaarclausule  

Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de weigering om informatie openbaar te 

maken kan binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt 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 Staatssecretaris Mijnbouw, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 

20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum. 

  

5.1.2.e
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Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Woo 

 

Artikel 1.1 Recht op toegang 

Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een 

belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen. 

 

Artikel 2.1 Begripsbepalingen 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

- document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 

2.2, eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel 

van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de 

publieke taak van dat orgaan, die persoon of dat college; 

- milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van 

de Wet milieubeheer; 

- Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties;  

- publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij 

een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of 

informatie die krachtens artikel 2.3 door een bestuursorgaan kan worden 

gevorderd. 

 

Artikel 4.1 Verzoek 

1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een 

bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een 

bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval 

beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek. 

2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan 

elektronisch worden verzonden op de door het bestuursorgaan 

aangegeven wijze. 

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 

4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop 

betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te 

ontvangen. 

5. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het 

bestuursorgaan binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de 

verzoeker om het verzoek te preciseren en is het de verzoeker daarbij 

behulpzaam. 

6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien 

de verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld 

het vijfde lid. In afwijking van artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet 

bestuursrecht wordt het besluit om het verzoek niet te behandelen aan de 

verzoeker bekendgemaakt binnen twee weken nadat het verzoek is 

gepreciseerd of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is 

verstreken. 

7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 

bepaalde in hoofdstuk 5.  

 

Artikel 4.2 Doorverwijzing 
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1. Voor zover het verzoek betrekking heeft op informatie die berust bij een 

ander bestuursorgaan dan dat waarbij het verzoek is ingediend, wordt de 

verzoeker zo nodig naar dat bestuursorgaan verwezen. Is het verzoek 

schriftelijk gedaan, dan wordt het voor zover betrekking hebbend op 

informatie die bij een ander bestuursorgaan berust, onverwijld 

doorgezonden aan dat bestuursorgaan, onder mededeling van de 

doorzending aan de verzoeker. 

2. Indien het verzoek betrekking heeft op informatie die op grond van enig 

wettelijk voorschrift bij het bestuursorgaan had behoren te berusten, 

vordert het bestuursorgaan de gevraagde informatie van degene die over 

de informatie beschikt. Degene die over de gevraagde informatie beschikt, 

verstrekt deze per omgaande aan het bestuursorgaan. 

3. Voor zover een verzoek als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, dat is gericht 

aan een der Kamers of de verenigde vergadering der Staten-Generaal, 

betrekking heeft op informatie die door de regering vertrouwelijk aan de 

Staten-Generaal is verstrekt, zendt de Kamer of de verenigde vergadering 

het verzoek ter behandeling door aan Onze Minister of Onze Ministers die 

deze informatie vertrouwelijk heeft of hebben verstrekt.  

 

Artikel 5.1 Uitzonderingen 

1. Het openbaar maken 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 3.1 onderscheidenlijk 

paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 

gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming 

heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of 

deze persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn 

gemaakt; 

e) nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of 

algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in 

artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 

gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op 

de levenssfeer maakt. 

2.  Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover 

het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a) de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met 

internationale organisaties; 

b) de economische of financiële belangen van de Staat, andere 

publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-

informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft op 

handelingen met een vertrouwelijk karakter; 

c) de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

d) de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

e) de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
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f) de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde 

concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens; 

g) de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 

h) de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van 

sabotage; 

i) het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 

bestuursorganen. 

3.  Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid 

genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een 

uitdrukkelijke motivering. 

4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de 

geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de 

informatie dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling aan 

de verzoeker van de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog zal 

geschieden. 

5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan 

milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking 

onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in 

het eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid niet 

tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een 

beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van enige 

informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens 

op een van de in het eerste of tweede lid genoemde gronden. 

6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, 

onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor 

zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig 

geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie 

niet opweegt tegen deze schade. 

7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die 

betrekking heeft op emissies in het milieu. 

 

Artikel 5.2 Persoonlijke beleidsopvattingen 

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. Onder persoonlijke 

beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, 

standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde 

feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald 

beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief 

karakter. 

2. Het bestuursorgaan kan over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog 

op een goede en democratische bestuursvoering informatie verstrekken 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. Onverminderd het eerste en tweede lid wordt uit documenten opgesteld 

ten behoeve van formele bestuurlijke besluitvorming door een minister, 

een commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten, een gedeputeerde, 

het college van burgemeester en wethouders, een burgemeester en een 
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wethouder, informatie verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in 

niet tot personen herleidbare vorm, tenzij het kunnen voeren van intern 

beraad onevenredig wordt geschaad. 

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. 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. 
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nr.  Datum Tijd Soort document Onderwerp Beoordeling  Woo Afzender  Ontvanger

1 27‐3‐2018 11.37 E‐mail Re  Offerte HIT t.b.v. advies tiltsensoren Deels openbaar 5.1.2.e, 5.1.2.b, 5.1.2.f NCG, MINEZK, HIT NCG, HIT, MINEZK

2 13‐9‐2018 10.26 E‐mail [x]/melding verzonden opdracht IUC / NCG / 

1300025889 (aanvullende opdracht

data analyse TNO)

Deels openbaar 5.1.2.e, 5.1.2.f MINEZK MINEZK

2a 18‐6‐2018 Brief TNO Offerte "Data‐analyse tiltmeters" Deels openbaar 5.1.2.e TNO MINEZK

2b 13‐8‐2018 Brief  analyse tiltmeters Deels openbaar 5.1.2.e, 5.1.2.b, 5.1.2.f MINEZK, TNO

3 13‐9‐2018 12.11 E‐mail [x]  afmelding ophoging 1300026747 NCG / data 

analyse Deltares /[x]

Deels openbaar 5.1.2.e, 5.1.2.b, 5.1.2.f MINEZK, RVO, NCG MINEZK, RVO

3a 14‐6‐2018 Brief Offerte en Plan van Aanpak Data analyse tiltmeters 

tbv pilot tiltmeters Groningen

Deels openbaar 5.1.2.e, 5.1.2.b, 5.1.2.f Deltares NCG

3b 13‐8‐2018 Brief Aanvullende opdracht uitvoeren Plan van Aanpak data

analyse tiltmeters

Deels openbaar 5.1.2.e, 5.1.2.b, 5.1.2.f NCG Deltares

3c 27‐8‐2018 15.58 E‐mail melding van IUC van juiste ordernummer aan Deltares 

1300026747 ‐ Aanvullende

opdracht voor de uitvoering van het Plan van Aanpak 

data‐analyse StabiAlert

tiltmeters tbv NCG

Deels openbaar 5.1.2.e, 5.1.2.b RVO, Deltares Deltares, RVO

4 9‐4‐2019 14.53 E‐mail RE  vraag m.b.t. onderzoek  al gereed? Deels openbaar 5.1.2.e NCG MINEZK

5 12‐4‐2019 12.52 E‐mail Update Oorzaken Schade en Tilt / werkgroep KNMI‐

metingen

Deels openbaar 5.1.2.e NCG, MINEZK, MINEZK, SODM, Shell, 

KNMI, 

MINIenW, NCG

6 18‐10‐2019 10.51 E‐mail monitoring Norg Deels openbaar 5.1.2.e MINEZK MINEZK

6a 10‐10‐2019 14.14 E‐mail Tiltmeters Norg Deels openbaar 5.1.2.e, 5.1.2.f MINEZK, TNO MINEZK, TNO

6b Bijlage Hanze_RGERS_03_Noordenveld_Monitoring Deels openbaar 5.1.2.e

6c 16‐10‐2019 Brief   gasopslag Norg Deels openbaar 5.1.2.e MINEZK Gemeente Noordenveld

7 26‐11‐2019 12.36 E‐mail FW  pilot tiltmeters Deels openbaar 5.1.2.e MINEZK MINEZK, NCG

7a Bijlage Plan van aanpak Archipunt Deels openbaar 5.1.2.e, 5.1.2.f Archipunt

7aVII Bijlage  Bijlage 7  Gedragsverklaring aanbesteden Archipunt 

B.V.

Geweigerd  artikel 2.57, tweede 

lid, Aanbestedingswet 2012, 

artikel 8.8 Wet open overheid en 

artikel 52 Wet justitiële en 

strafvorderlijke gegevens

Archipunt, MINJenV

7b 1‐2‐2019 Bijlage PILOT TILTSENSOREN Openbaar NCG, Fugro

8 26‐11‐2019 13.51 E‐mail RE  pilot tiltmeters Deels openbaar 5.1.2.e NCG, MINEZK, MINEZK, NCG

9 26‐11‐2019 14.29 E‐mail FW  pilot tiltmeters Deels openbaar 5.1.2.e NCG MINEZK, NCG

10 26‐11‐2019 15.32 E‐mail FW  pilot tiltmeters Deels openbaar 5.1.2.e NCG MINEZK, NCG

11 27‐11‐2019 09.19 E‐mail FW  pilot tiltmeters Deels openbaar 5.1.2e NCG MINEZK, NCG

11a 26‐11‐2019 15.05 E‐mail RE  Plan van aanpak d.d. 19/07/2019 Deels openbaar 5.1.2.e RVO, NCG NCG, RVO

11b 5‐12‐2018 Bijlage Aanbestedingsdocument Pilot Tiltsensoren Reeds openbaar

https //www.nationaalcoordinat

orgroningen.nl/documenten/pu

blicaties/2018/12/6/aanbestedin

gsdocument‐pilot‐tiltsensoren

NCG

12 4‐12‐2019 11.32 E‐mail RE  pilot tiltmeters Deels openbaar 5.1.2.e MINEZK, NCG MINEZK, NCG

13 Notitie  Reactie en stand van zaken gegeven door de 

overheden op het rapport van de

Agrarische Tafel van december 2018

Actualisatie januari 2020

Deels openbaar 5.1.2.e MINEZK

14 17‐12‐2020 15.12 E‐mail FW  memo MT 7 dec Deels openbaar 5.1.2.e

14a 7‐4‐2020 Bijlage Data_analysis_tiltsensors_Groningen Reeds openbaar 

https //www.nationaalcoordinat

orgroningen.nl/documenten/rap

porten/2020/04/07/data‐

analysis‐tiltsensors‐groningen‐

deltares‐tno

Deltares ‐ TNO

14b I Bijlage_review_data_analyse_tiltsensoren_groningen; 

reactie KNMI

Openbaar KNMI

14b II 7‐7‐2020 Brief Bijlage_review_data_analyse_tiltsensoren_groningen; 

reactie HIT

Deels openbaar 5.1.2.e HIT

14b III 24‐9‐2020 Brief Bijlage_review_data_analyse_tiltsensoren_groningen; 

reactie 

Deltares

Deels openbaar 5.1.2.e Deltares

15 11‐12‐2020 11.56 E‐mail FW  memo MT 7 dec Deels openbaar 5.1.2.e MINEZK, NCG MINEZK, MINBZK

15a 7‐4‐2020 Bijlage DOMUS‐20117677‐v1‐11202520‐002‐BGS‐0007_v1_0‐

Data_analysis_tiltsensors_Groningen

Reeds openbaar

Het document met nummer 16a 

is identiek aan het document 

met nummer 15a. 

Deltares ‐ TNO

15b I   Bijlage DOMUS‐20300819‐v1‐

Bijlage_review_data_analyse_tiltsensoren_groningen. 

Reactie KNMI

Openbaar. 

Het document met nummer 16b 

I is identiek aan het document 

met nummer 15b I. Om te 

voorkomen dat er onnodige 

kopieën van eenzelfde document 

in de lijst staan, is dit document 

verwijderd.

KNMI

Bijlage 2 bij Woo‐verzoek inzake rapporten en correspondentie intern, binnen NCG en externe partijen m.b.t. metingen met tiltmeters Groningen



15b II 7‐7‐2020 Brief DOMUS‐20300819‐v1‐

Bijlage_review_data_analyse_tiltsensoren_groningen.  

Reactie HIT

Deels openbaar 

Het document met nummer 16b 

II is identiek aan het document 

met nummer 15b II. Om te 

voorkomen dat er onnodige 

kopieën van eenzelfde document 

in de lijst staan, is dit document 

verwijderd.

5.1.2.e HIT

15b III 24‐9‐2020 Brief DOMUS‐20300819‐v1‐

Bijlage_review_data_analyse_tiltsensoren_groningen. 

Reactie 

Deltares

Deels openbaar 

Het document met nummer 16b 

III is identiek aan het document 

met nummer 15b III. Om te 

voorkomen dat er onnodige 

kopieën van eenzelfde document 

in de lijst staan, is dit document 

verwijderd.

5.1.2.e Deltares

16 29‐4‐2021 17.21 E‐mail RE  memo MT 7 dec Deels openbaar 5.1.2.e MINEZK, NCG NCG, MINEZK, MINBZK

17 19‐5‐2021 14.56 E‐mail Bespreekpunten voor overleg morgen Deels openbaar 5.1.2.e Deltares MINEZK, NCG, SODM

17a Bijlage Agenda KEM Scientific Expert Panel meeting

June 28 and 29, 2021
Deels openbaar 5.1.2.e

18 7‐6‐2021 08.47 E‐mail Overleg Deels openbaar 5.1.2.e Deltares MINEZK, NCG, SODM

18a Bijlage Agenda KEM Scientific Expert Panel meeting

June 28 and 29, 2021       

Deels openbaar 5.1.2.e

19 7‐6‐2021 15.53 E‐mail Re  Overleg Deels openbaar 5.1.2.e NCG, SODM, Deltares
SODM, Deltares, MINEZK, 

NCG

20 21‐6‐2021 23.03 E‐mail Agenda werkgroep additioneel meetnet Pilot 

Harlingen

Deels openbaar 5.1.2.e Esco‐Salt Antea Group, HIT,  Provincie 

Friesland, MINEZK, MINDEF, 

Fugro

21 28‐6‐2021 09.24 E‐mail monitoren met tiltmeters ‐ UGS Norg Deels openbaar 5.1.2.e, 5.1.2.f MINEZK MINEZK

22 Werkplan Werkplan 2021 voor KNMI, februari 2021 Deels openbaar 5.1.2.e, 5.1.2.b, 5.1.2.f KNMI

23 21‐10‐2021 17.48 E‐mail Coordinatorenoverleg maandag 25 november Deels openbaar 5.1.2.e Deltares MINEZK, SODM, NCG

23a Bijlage Agenda, KEM Scientific Expert Panel meeting

November 23 and 24, 2021
Deels openbaar 5.1.2.e Deltares

24 28‐10‐2021 13.52 E‐mail RE  pilot tiltsensoren folow the mone Deels openbaar 5.1.2.e NCG NCG

24a Bijlage Vragen Follow the Money Pilot Tiltsensoren Openbaar Follow the Money

25 28‐10‐2021 16.03 E‐mail

RE  Bezoek aan gebied van Pieterzijl Oost / Gaslocatie 

Grijpskerk Deels openbaar 5.1.2.e

MINEZK, Boerenbelang 

Mijnbouwschade

MINEZK, Boerenbelang

Mijnbouwschade

25a 9‐4‐2020 Brief DOMUS‐19146858‐v3‐besluit_op_bezwaar_Grijpskerk Deels openbaar 5.1.2.e MINEZK Burger

26 2‐11‐2021 17.28 E‐mail RE  NCG tiltmeter rapport Deels openbaar 5.1.2.e MINEZK SODM

27 5‐11‐2021 12.35 E‐mail Overleg maandag Deels openbaar 5.1.2.e Deltares MINEZK, SODM, NCG

27a Bijlage KEM Scientific Expert Panel meeting November 23 and 

24, 2021, Agenda
Deels openbaar 5.1.2.e Deltares

28 21‐12‐2021 10.23 E‐mail FW  pilot tiltsensoren voor NCG; voorlopig resultaat 

locatie Niehove

Deels openbaar 5.1.2.e MINEZK, NCG, Fugro  MINEZK, NCG

28a  16‐12‐2021 Bijlage Algemene Data Analyse (ADA)

Pilot Tiltsensoren | Groningen
Openbaar Fugro

29 11‐1‐2022 15.10 E‐mail

FW  Pilot Project Tiltsensoren FW  infrasone trillingen 

info Deels openbaar 5.1.2.e MINEZK, SODM, Burger MINEZK, SODM

30 26‐1‐2022 10.01 E‐mail

RE  pilot tiltsensoren voor NCG; voorlopig resultaat 

locatie Niehove Deels openbaar 5.1.2.e NCG, MINEZK, MINEZK, NCG

31 31‐1‐2022 16.25 E‐mail

Re  pilot tiltsensoren voor NCG; voorlopig resultaat 

locatie Niehove Deels openbaar 5.1.2.e NCG, MINEZK, MINEZK, NCG

32 1‐2‐2022 13.33 E‐mail

FW  pilot tiltsensoren voor NCG; voorlopig resultaat 

locatie Niehove Deels openbaar 5.1.2.e MINEZK, NCG MINEZK

33 1‐2‐2022 13.34 E‐mail FW  pilot tiltsensoren voor NCG; voorlopig resultaat 

locatie Niehove

Deels openbaar 5.1.2.e MINEZK, NCG MINEZK

34 1‐2‐2022 18.00 E‐mail RE  pilot tiltsensoren voor NCG; voorlopig resultaat 

locatie Niehove

Deels openbaar 5.1.2.e MINEZK, MINBZK, NCG NCG, MINEZK, MINBZK

Legenda

Afkorting  Verklaring

HIT Holland Innovation Team

KNMI
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

MINBZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

MINDEF Ministerie van Defensie

MINEZK
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

MINIenW
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

MINJenV Ministerie van Justitie en Veiligheid

NCG Nationaal Coördinator Groningen

RVO
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SODM Staatstoezicht op de Mijnen

[x]
Ingevoegd ter vervanging van  

‐ persoonsgegevens op grond van artikel 5.1, 

tweede lid, onder e, van de Woo




