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Geachte '5.1.2.e -------------
In uw verzoek van 15 maart 2022, door mij ontvangen op 15 maart 2022, heeft u 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd informatie openbaar te 
maken over het beleid met betrekking tot Kleine kernreactoren (ook wel mini
kernreactoren of smal l modular reactors (SMR). Het verzoek betreft de periode 
van 01 01 20 19 tot 3 1 12 2021. 

U heeft in dit verzoek gevraagd om een kopie van alle documenten inzake 
betrekking tot kleine kernreactoren, waaronder: 
• Vergaderstukken en bij behorende onderliggende stukken, waaronder: 
uitnodigingen, presentielijsten, agenda's, memo's, notit ies, rapporten, adviezen, 
ingekomen stukken, besluiten, beslu iten lijsten en notulen, behorende bij 
vergaderingen waar deze bestuurlijke aangelegenheid op de agenda stond; 
• Correspondentie, gespreksverslagen intern (brieven, e mails inclusief bij lagen, 
gespreksnotit ies) ; 
• Alle externe correspondentie (brieven, e mails inclusief bij lagen, 
gespreksnotit ies,) tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en 
aanbieders, waaronder in ieder geval Rolls Royce; 
• Memo's, notit ies; 
• Rapporten, adviezen ; 
• Financiële documenten. 

Op 29 maart 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 t ijd vraagt en ik hiervoor v ier weken extra nodig zou hebben. De uiterlijke 
beslisdatum is daarmee 10 mei 2022 geworden. 
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Op 14 april 2022 heeft u bericht ontvangen over een eerste inventarisatie van de 
documenten die wij hebben gevonden met daarbij de vraag of er thema's of type 
documenten zijn die voor u niet gewenst zijn, zodat we deze buiten beschouwing 
kunnen laten. 

Op 20 apri l 2022 heeft u laten weten dat er geen documenttypen/sub
onderwerpen staan vermeld waarin u niet geïnteresseerd bent en dat u alle 
documenten wilt ontvangen die onder het oorspronkelijke verzoek vallen . U gaf 
tevens aan ook dat externe communicatie met aanbieders te willen ontvangen, 
omdat dit ook in het Woo-verzoek staat vermeld. U liet ook weten dat de interne 
e-mails tussen ambtenaren te willen beperken tot die met bijlagen. 

Op 20 apri l 2022 heb ik u bericht dat wij alle thema's en typen documenten 
meenemen in de inventarisatie en voor de interne e-mails tussen ambtenaren 
geldt de beperking tot die met bijlagen. Voor wat betreft de externe communicatie 
met aanbieders, dit valt (meer dan puur het maken van afspraken) ook binnen het 
verzoek en wordt dus ook meegenomen (voor zover hier sprake van is geweest). 

Op 9 mei 2022 heb ik u per e-mailbericht laten weten dat het ons niet zal lukken 
om dit Woo-verzoek binnen de wettel ij ke termijn af te handelen gezien het aantal 
gevonden documenten en de inhoudelijke beoordeling hiervan. Hierbij is 
aangegeven dat wij verwachten het besluit uiterlijk 8 juli 2022 aan u te doen 
toekomen. Daarnaast heb ik u bericht dat uw verzoek zal worden afgehandeld als 
een Woo-verzoek, omdat de Wet openbaarheid van bestuur per 1 mei 2022 is 
vervallen en opgevolgd is door de Wet open overheid (Woo). 

Op 12 mei 2022 heeft u laten weten te wi llen weten om welk aantal documenten 
het gaat zodat u kon beoordelen of u akkoord kon gaan met een later besluit 
rondom dit WGO-verzoek. 

Op 25 mei 2022 heb ik u per e-mailbericht geïnformeerd over het aantal 
documenten dat binnen de reikwijdte valt. 

Op 15 juni 2022 heeft u laten weten dat u ons in gebreke stelt met, in plaats van 
de gebruikelijke termijn van twee weken, een termijn tot 8 juli 2022 voordat u bij 
de rechter in beroep zou gaan tegen het niet (tijdig) nemen van een besluit. 

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. 

Inventarisatie documenten 
Bij deze inventarisatie zijn 70 (inclusief bijlagen) documenten aangetroffen. 
Deze documenten zijn genoemd in de inventarislijst in bij lage 2 bij deze brief. 
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De Woo is niet van t oepassing op documenten die al openbaar zijn. Een aantal 
documenten is reeds openbaar en staat op de inventarislijst als zodan ig 
aangemerkt. Op de inventarislijst staat ook aangegeven waar u deze documenten 
kunt vinden. 

U heeft in uw verzoek aangegeven over welke aangelegenheid u informatie wilt 
ontvangen. Een aantal documenten gaat gedeeltelijk niet over de door u 
aangegeven aangelegenheid en staan op de inventarislijst als zodanig 
aangemerkt. Deze informatie heb ik daarom uit de documenten verwijderd. 

Voor zover het gaat om bij lagen bij documenten, geldt het volgende. Wanneer 
een begeleidend document zoals een e-mail of een nota wel informatie bevat die 
binnen de reikwijdte van uw verzoek valt, maar de bijlage in zijn geheel niet, geef 
ik de bijlage weer op de inventarislijst met vermelding 'buiten reikwijdte'. Op deze 
manier wordt inzichtelijk gemaakt dat de bijlage geen relevante informatie bevat. 

Zienswijzen 
Ik heb de betrokken derde belanghebbenden in de gelegenheid gest eld om hun 
zienswijze te geven op de door mij voorgenomen openbaarmaking van de door u 
gevraagde informatie. 

De zienswijzen van de betrokken belanghebbenden heb ik in mijn 
belangenafweging meegenomen. Zie het onderdeel "Overwegingen" van dit 
besluit. Daarbij is door een van de belanghebbenden ook een opmerking gemaakt: 

• Fermi Energia is een bedrijf uit Estland. I n document 38 staat de onju iste 
vermelding dat het een Letse onderneming zou zijn. 

Besluit 
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 document en wordt aan de hand van een code duidelijk 
gemaakt op welke grond de informatie is geweigerd. Onder het kopje 
'Overweg ingen ' licht ik dit nader toe. 

De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit van het besluit. 

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. 
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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. 
Verv~lgens 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 j aar 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. 

Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere landen en 
staten en met internationale organisaties 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken als dit de relatie van Nederland met andere landen, 
staten of internationale organisaties beschadigt en dit belang zwaarder weegt dan 
het belang van openbaarheid. In de documenten waarbij in de inventarislijst in de 
kolom "Woo" 5.1.2.a staat vermeld, staat informatie waarvan openbaarmaking de 
betrekkingen van Nederland met andere staten of internationale organisaties zou 
schaden. Het betreft hier een opvatting van een contactpersoon van een ander 
land die in vertrouwen is medegedeeld. Ook in het internationale contact is 
openbaarheid en transparantie steeds gebruikelijker en belangrijker voor het 
goede functioneren van de democratische rechtsorde. In dit geval echter kan 
worden aangenomen dat in de toekomst het overleg met die landen of 
internationale organisaties moeilijker gaat, wanneer ik deze informatie openbaar 
maak. Dit omdat de opvatting inzage geeft in niet openbare standpunten en in 
vertrouwen is gedeeld. Ik zal deze informatie daarom niet openbaar maken. 

Bedrijfs- en fabricagegegevens 
Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woo mag ik geen 
informatie openbaar maken als het gaat om bedrijfs- en fabricagegegevens die in 
vertrouwen aan de overheid zijn medegedeeld. Het gaat hier om gegevens 
waaruit informatie kan worden afgelezen of afgeleid over de technische 
bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van producten of de afnemers of 
leveranciers. Ook financiële gegevens kunnen als bedrijfs- en fabricagegegevens 
worden aangemerkt. De vertrouwelijkheid van de informatie die aan de overheid 
is verstrekt, kan bijvoorbeeld blijken uit een expliciete verklaring. Het is ook 
mogelijk dat de vertrouwelijkheid door de verstrekker mocht worden 
aangenomen. 
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In de documenten waarbij in de inventarislijst, in de kolom "Woo", 5.1.1.c staat 
vermeld staan bedrijfs- of fabricagegegevens. Deze gegevens zijn vertrouwelijk 
aan mij medegedeeld. Het betreft onder andere informatie over de financiële 
belangen in een van de genoemde bedrijven en ook bepaalde technische 
capaciteiten van enkele bedrijven. Ook gaat het om financiële gegevens in het 
kader van de begrot ing van een onderzoeksprogramma van NRG. 

Ik zal deze informatie daarom niet openbaar maken. 

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, handtekeningen, 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. 

Voor zover het de namen, handtekeningen, 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. 

Persoonlijke beleidsopvattingen in een document voor intern beraad 
Uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit geldt in 
principe ook voor documenten opgesteld voor intern beraad. Intern beraad is het 
overleg tussen ambtenaren binnen een bestuursorgaan, of binnen een kring van 
bestuursorganen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een bestuurlij ke 
aangelegenheid. Documenten die bestemd zijn voor intern beraad kunnen 
persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Dat is hier ook het geval. Ten aanzien 
van de openbaarmaking van deze persoonlijke beleidsopvattingen geldt het 
volgende. Op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Woo worden persoonlijke 
beleidsopvattingen in documenten die bestemd zijn voor intern beraad niet 
openbaar gemaakt. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn ambtelijke adviezen, 
meningen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve·van intern beraad. 
Persoonlijke beleidsopvattingen zijn niet: feiten, prognoses, beleidsalternatieven, 
de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een 
overwegend objectief karakter. 

Het is van belang dat ambtenaren intern vrij met elkaar van gedachten moeten 
kunnen wisselen over beleidskeuzes. Een zekere mate van veil igheid is nodig om 
te kunnen komen tot een effectieve besluitvorming. 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Programmadirectie Kernenergie 

DGKE- PK / 22232408 

Pagina 5 van 10 



Ik acht het 1n dit geval ook niet in het belang van een goede en democratische 
bestuursvoering om met toepassing van artikel 5.2, tweede lid, de persoonlijke 
beleidsopvattingen toch openbaar te maken. Gelet hierop maak ik In dit dossier 
de persoonlijke beleidsopvattingen bestemd voor Intern beraad niet openbaar. 

Wijze van openbaarmaking en publicatie 
De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden, worden samen met deze brief 
de documenten digitaal aan u toegezonden . 

Plaatsing op internet 
Dit besluit en de documenten die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar worden, 
worden op www.rl1ksoverheld .nl gepubliceerd. 

Een kopie van dit besluit verzend ik naar belanghebbenden. 

Vragen 
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 Mlni~t-er \tOOr Klimaat en Energie, 
5.12.e 
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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 Minister 
voor Klimaat en Energie, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 
2500 EK 's-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde 
datum. 
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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 vai:i 
dat orgaan, die persoon of dat college; 
milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.la 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 
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. 
Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden inged iend en kan elektronisch 
worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze. 
De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop 
betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 
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. 
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. 
Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde 
in hoofdstuk 5. 

Artikel 4.2 Doorverwijzing 
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. 
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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. 
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: 

✓ de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 

✓ de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 

✓ bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

✓ 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; 

✓ 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: 

✓ de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met 

internationale organisaties; 

✓ 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; 

✓ de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

✓ de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

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

concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens; 

✓ de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 

✓ de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage; 

✓ 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 
benadel ing 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 mi lieu -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 Persoonli jke 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. 

Directoraat-generaal Klimaat 
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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 

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 persoon lijke beleidsopva ttingen afgewogen tegen het 

belang van openbaarmaking. lnformë)tie 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. 

Directoraat-generaal Klimaat 
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Programmadirectie Kernenergie 
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Inventarislijst Woo‐verzoek  inzake het beleid met betrekking tot kleine kernreactoren
Documentnr.  Datum en tijd Soort document Onderwerp Beroordeling  Woo Afzender  Ontvanger

1 1‐4‐2019 Verslag Jaarverslag ‐ Annual report NRG onderzoeksprogramma EZS 2018 Deels openbaar en deels buiten reikwijdte* NRG EZK

2 1‐4‐2019 Rapport Jaarverslag NRG onderzoeksprogramma EZS 2018 management samenvatting Deels openbaar en deels buiten reikwijdte* NRG EZK

3 1‐5‐2019 Rapport Securing the European Supply of 19.75% enriched Uranium Fuel
Reeds openbaar https://euratom‐
supply.ec.europa.eu/publications/other‐esa‐publications_nl Europese Commissie

4 6‐5‐2019 Notitie Notitie nucleair (energie)onderzoek in Pallas Deels openbaar en deels buiten reikwijdte*
5 1‐11‐2019 Rapport NRG onderzoeksprogramma 2020 Deels openbaar en deels buiten reikwijdte* 5.1.1.c NRG EZK
6 20‐11‐2019 Nota klimaatverandering en kernenergie Deels openbaar EZK EZK
7 27‐11‐2019 Document INFORMATION NOTE Deels openbaar en deels buiten reikwijdte* ec.europe.eu EZK

8 6‐4‐2020 Rapport Management_rapportage_over_NRG_onderzoeksprogramma_EZS_2016_2019. Deels openbaar en deels buiten reikwijdte* NRG EZK
9 29‐6‐2020 Rapport PIONIER NRG onderzoeksprogramma :| 2021‐2024 Deels openbaar en deels buiten reikwijdte* NRG EZK

10 1‐9‐2020 Rapport
ENCO on SMRs, 
POSSIBLE ROLE OF NUCLEAR IN THE DUTCH ENERGY MIX IN THE FUTURE 

Reeds openbaar https://open.overheid.nl/repository/ronl‐f29c1eb8‐
af04‐4e8c‐bc95‐
812be06991be/1/pdf/POSSIBLE%20ROLE%20OF%20NUCLEAR%20IN
%20THE%20DUTCH%20ENERGY%20MIX%20IN%20THE%20FUTURE.
pdf ENCO EZK

11 16‐9‐2020 09:35 E‐mail Wob besluit [5.1.2.e]/Berenschot Deels openbaar EZK

11.a 15‐9‐2020 Bijlage

Wob_besluit_[5.1.2.e]‐_Berenschot.pdf; 2019‐09‐20 Rapport Onderzoek herziening 
beleids‐ en
subsidiekader NRG_Geredigeerd.pdf

Reeds opeenbaar https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob‐
verzoeken/2020/09/15/besluit‐wob‐verzoek‐onderzoek‐herziening‐
beleids‐en‐subsidiekader‐nrg EZK

12 27‐11‐2020 Brief Beantwoording vragen over het ENCO‐rapport

Reeds openbaar 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id
=2020Z19853&did=2020D48794

13 8‐2‐2021 Nota Informatie over thorium onderzoek ‐ toezegging lid Baudet Deels openbaar EZK EZK

14 2‐3‐2021 Brief Toezegging aan lid Baudet over thorium onderzoek

Reeds openbaar 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/
02/kamerbrief‐over‐toezegging‐thorium‐onderzoek EZK

15 2‐3‐2021 Brief
Brief Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Klimaat en Energie van 7 oktober 
2020 over onderzoek naar thorium in Nederland

Reeds openbaar 
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vlhzu08rgsqm/besluitpu
nt_toezegging_gedaan_tijdens EZK

16 2‐3‐2021 Persbericht
Nederlands kennisconsortium opgericht voor de ontwikkeling van 
gesmoltenzoutreactoren

Reeds openbaar https://www.nrg.eu/nieuws/nederlands‐
kennisconsortium‐opgericht‐voor‐de‐ontwikkeling‐van‐
gesmoltenzoutreactoren#:~:text=AMSTERDAM%20%E2%80%93%20
2%20maart%202021%20%E2%80%93%20De,Reactor%2C%20MSR)%
20te%20versnellen. NRG

17 17‐3‐2021 Krantenartikel
Kernenergie in provincie Utrecht.
Volgens dit VVD‐raadslid zit er toekomst in deze  kleinere kerncentrales  op thorium

Reeds openbaar https://www.trouw.nl/duurzaamheid‐
natuur/volgens‐dit‐vvd‐raadslid‐zit‐er‐toekomst‐in‐deze‐kleinere‐
kerncentrales‐op‐thorium~bb14d103/#:~ text=Kernenergie‐
,Volgens%20dit%20VVD%2Draadslid%20zit%20er%20toekomst,deze
%20%27kleinere%20kerncentrales%27%20op%20thorium&text=Voo
r%20het%20klimaat%20kan%20Nederland,op%20ouderwetse%20de
nkbeelden%20en%20zorgen.

18 9‐4‐2021 Document Subfiche kernenergie Openbaar EZK EZK
19 12‐4‐2021 Rapport NRC onderzoeksprogramma 2020 Deels openbaar en deels buiten reikwijdte* NGR EZK

20 29‐4‐2021 Brief Reactie SEK op "Het Energiesysteem van de Toekomst" Deels openbaar en deels buiten reikwijdte
Stichting Energietransitie en 
Kernenergie EZK

21 24‐6‐2021 Document Communicatiestrategie kernenergie Openbaar
Nationaal coördinator 
Groningen

EZK



22 24‐6‐2021 Brief Beantwoording resterende vragen Commissiedebat Klimaat en Energie 10 juni 2021

Reeds openbaar 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/
24/beantwoording‐resterende‐kamervragen‐commissiedebat‐
klimaat‐en‐energie

23 25‐6‐2021 Nota Advies verzoek tot gesprek met Este kernenergie start‐up en stichting e‐lisa Deels openbaar EZ EZK
23.a Bijlage Brief aan Staatssecretaris van EZK Openbaar E‐lise EZK
23.b 15‐6‐2021 Bijlage Request for an introduction meeting Deels Openbaar Fermi EZK

23.c 16‐6‐2021 Bijlage RE: Letter of request for a meeting Deels Openbaar E‐lise, Fermi EZK, Tweede Kamer, WMC‐Energy
24 1‐7‐2021 Nota Kamerbrief aanbieding marktconsultatie kernenergie Deels Openbaar EZK EZK

24.a Bijlage  Aanbieding rapport markconsultatie kernenergie

Reeds openbaar 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/
07/aanbieding‐rapport‐marktconsultatie‐kernenergie EZK Tweede Kamer

24.b Bijlage Rapport KPMG marktconsultatie kernenergie

Reeds openbaar 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/07/k
pmg‐marktconsultatie‐kernenergie EZK Tweede Kamer

25 1‐7‐2021 Nota Beantwoording Kamervragen CDA nieuwe generatie kernenergie Deels Openbaar EZK EZK

25.a Bijlage Beantwoording vragen over nieuwe generatie kernenergie

Reeds openbaar 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/
14/beantwoording‐kamervragen‐over‐nieuwe‐generatie‐kernenergie EZK Tweede Kamer

26 19‐7‐2021 15:20 E‐mail FW: EU SMR event ‐ 29 June 2021 Deels openbaar EZK, ec.europa.eu EZK, ec.europa.eu
26.a Bijlage Synthesis of possible EU SMR cooperation.docx Openbaar
27 20‐7‐2021 12:02 E‐mail RE: presentatie over SMRs Deels openbaar EZK EZK

27.a Bijlage Market consultation ‐ update on SMRs.pptx Deels openbaar EZK EZK
28 23‐7‐2021 18:14 E‐mail Samenvatting IFNEC taxonomy/ESG‐sessie Deels openbaar EZK EZK
29 29‐7‐2021 Memo Memo Ruimtelijke inpassing Kernenergie Deels openbaar en deels buiten reikwijdte* Pondera
30 19‐8‐2021 15:11 E‐mail INFOKOPIE Bhm 21160953 kernenergie in de mix ‐ financien Deels openbaar EZK EZK

30.a Bijlage
DOMUS‐21160948‐v8‐
STUK_RETOUR_BEWINDSPERSOON_kernenergie_in_de_mix_‐_financien.PDF Deels openbaar EZK EZK

31 25‐8‐2021 11:51 E‐mail RE: Twee vragen FD over kernenergie Deels openbaar EZK EZK
32 31‐8‐2021 14:42 E‐mail RE: Voorbereiding gesprek met Fermi Energia Deels openbaar EZK EZK

32.a Bijlage Voorbereiding gesprek met Fermi Energia 3108VE.docx Identiek aan docnr. 33.a EZK EZK
33 31‐8‐2021 16:43 E‐mail Gespreksvoorbereiding Fermi Energia Deels openbaar EZK EZK

33.a Bijlage Voorbereiding gesprek met Fermi Energia 3108 Eindversie.docx Deels openbaar 5.1.1.c, 5.2.1 EZK EZK

34 14‐9‐2021 Nota Informerende Nota een gesprek tussen EZK, Fermi Energia en WMC Energy Deels openbaar 5.1.1.c EZK EZK
35 24‐9‐2021 Factsheet Factsheet_Kernenergie Openbaar EZK EZK

36 1‐10‐2021 Rapport

CO2‐free flexibility options for the Dutch power system
Prepared for the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy
October 2021

Reeds openbaar 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/01/19/c
o2‐free‐flexibility‐options‐for‐the‐dutch‐power‐system‐door‐aurora   Aurora EZK

37 6‐10‐2021 Nota Tweet lid Bontenbal kernenergie Deels openbaar EZK EZK
38 19‐10‐2021 Nota Advies verzoek tot gesprek GE Hitachi Nuclear Energy Deels openbaar 5.2.1 EZK EZK

38.a 5‐10‐2021 23:42 Bijlage Fwd; Meeting request from GE Hitachi Deels openbaar EZK, E‐lise EZK, GE Hitachi
39 26‐10‐2021 Rapport PIONIER 2022 NRC‐onderzoeksprogramma Deels openbaar en deels buiten reikwijdte* NRG EZK

40 29‐10‐2021 Document Vragen zijtafel Klimaat & Energie 29‐10‐2021

Reeds openbaar 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/
10/stukken‐ezk‐zijtafel‐klimaat EZK EZK

41 23‐11‐2021 Dossier Kernenergie: marktconsultatie en scenariostudie Deels openbaar EZK EZK
42 2‐12‐2021 10:11 Email Nieuws uit Canada Deels openbaar E‐lise EZK
43 3‐12‐2021 18:28 Email Re: SMR's in Nederland Deels openbaar ULC‐energy, EZK EZK, WMC‐energy, ULC‐energy
44 6‐12‐2021 16:16 E‐mail DPC ticket [5.1.2.e] : duurzame energie Deels openbaar Rijksoverheid EZK

45 17‐1‐2022 15:44 E‐mail
Letter from ENSREG Chairperson to ENSREG Members on " EU SMR partnership" ‐ 
reminder Deels openbaar Ec.Europa.EU De lidstaten

45.a 21‐12‐2021 00:00 Bijlage 2021‐12‐21 Letter ENSREG Chair EU SMR partnership clean.pdf Deels openbaar ENSREG De lidstaten



46 Brochure Advanced Nuclear Technologies

Reeds openbaar  
extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https://www.clean
energyministerial.org/content/uploads/2022/03/advanced‐nuclear‐
technologies‐2019.pdf

47 Document Bontenbal (CDA) nr 43 conceptversie

Niet openbaar                                                                                                   
zie definitieve versie: 
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7c8d762c‐
d854‐443d‐91f4‐
2f4c8ad29181&title=Antwoord%20op%20vragen%20van%20het%20
lid%20Bontenbal%20over%20nieuwe%20generatie%20kernenergie.
pdf 

5.2.1
48 Document Factsheet Kernenergie & Waterstof Openbaar EZK EZK
49 Annotatie Kennismaking ANVS en EZK Deels openbaar EZK, ANVS EZK, ANVS

50 Rapport NICEFuture_Pathways_June2021

Reeds openbaar  
https://www.cleanenergyministerial.org/resource/nuclear‐
innovation‐report‐on‐pathways‐to‐net‐zero‐emissions/?cn‐
reloaded=1

51 Document Redeneerlijn SMRs (small modular reactors) Openbaar EZK

52 Rapport Tractebel‐The‐rise‐of‐nuclear‐technology‐2‐0

Reeds openbaar 
extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https://tractebel‐
engie.com/files/attachments/.3456/Tractebel‐The‐rise‐of‐nuclear‐
technology‐2‐0.pdf

53 Document Voorbereiding gesprek met Nucleair Nederland 14 december Deels openbaar EZK EZK
54 Document vraag 43 Bontenbal over SMRs Openbaar
55 Document vraag Bontenbal SMRs Openbaar
56 Document Vragen van EZK over SMR plannen VK ‐ December 2021 Deels openbaar 5.1.2.a  EZK EZK

Afkorting Verklaring
EZK ministerie van Economische Zaken  en Klimaat
NRG Nuclear Research and consultancy Group

ANVS
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming

* Overige pagina's in dit document zijn buiten reikwijdte

[5.1.2.e]
Ingevoegd ter vervanging van persoonsgegevens op 
grond van artikel 5.1, tweede lid, onderdeel e, van de 
Woo.

LEGENDA




