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Met e-mailbericht van 20 augustus 2021 heeft u met een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over de 
totstandkoming van Batch 3260. 

De ontvangst van uw verzoek is bevestigd bij e-mailbericht van 
29 september 2021. 

Uw verzoek heeft betrekking op de NCG, die onder verantwoordelijkheid van de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: minister van 
BZK), belast is met het bevorderen van de totstandkoming en uitvoering van het 
Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Om deze reden is uw 
verzoek behandeld door de NCG en wordt het besluit op uw verzoek genomen 
door de minister van BZK. Voor inhoudelijke vragen over dit besluit kunt u contact 
opnemen met de behandelaar van NCG, de heer Wierenga. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar bijlage 1. 

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn in totaal drie documenten aangetroffen, een brief 
vanuit de NCG aan Staatstoezicht op de Mijnen (document 1), een interne 
PowerPointpresentatie (document 2) en een Onderzoeksverslag Capaciteitsanalyse 
Opname & Beoordeling (document 3). 

Document 3 is reeds openbaar. De Wob is niet van toepassing op reeds openbare 
documenten. Ter informatie heb ik een kopie van het document bijgevoegd. 

Besluit 
Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 
waarom u verzocht, opgenomen in document 2 openbaar te maken. Voor de 
motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit. 
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Ik heb besloten document 1 openbaar te maken met uitzondering van de daarin 
vermelde persoonsgegevens. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel 
Overwegingen van dit besluit. 

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 de 
belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan 
ook betrokken het algemeen 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 informatie 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. In dat licht vinden de 
onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats. 

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 document 2 staan persoonsgegevens zoals namen, telefoonnummers en e-
mailadressen. 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 die persoonsgegevens verwijderd uit 
deze documenten. 

Voor zover het namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van belang. 
Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, 
slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van 
eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het betreft 
het openbaar maken van namen van ambtenaren. Namen zijn immers 
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang 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 van de naam in 
de zin van de Wob. 

Pagina 2 van 5 



Nationaal Cotirdinator 
Groningen 

Ons kenmerk 
NCG / 21300182 

Wijze van openbaarmaking 
De documenten, die met dit besluit (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt treft 
u bij dit besluit in kopie aan. 

Dit besluit en de stukken die met het besluit voor een ieder openbaar worden, 
worden geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl  geplaatst. 

Hoogachtend, 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze: 

drs. M.R. Schurink 
Secretaris-generaal 

Bezwaarschrift indienen 
Tegen dit besluit kunt u 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. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: De 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, Postcode 
2500 EA, Den Haag. Voor meer informatie hierover zie: 
https://www.rijksoverheid.nlionderwerpen/bezwaar-en-beroegivraag-en-
antwoord/hoe-kan-ik-bezwaar-maken-teden-een-beslissinq-van-de-overheid   
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Bijlage 1 

Relevante artikelen Wet Openbaarheid van Bestuur 

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 la, 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 milieu-
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-
informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 
opweegt tegen het daar genoemde belang. 
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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. 

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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