
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

Datum 	11 januari 2023 
Betreft 	Woo verzoek NAM, Shell, ExxonMobil 

Geachte 

Met uw verzoek van 15 december 2022 heeft u de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om informatie openbaar te maken over 
"een afkoopregeling, totaalafspraak, deelafspraak of finale afspraken met NAM, 
Shell en/of ExxonMobil met betrekking tot de gaswinning in Groningen over de 
periode 1 januari 2020 tot en met heden". Over de aard en reikwijdte van uw 
verzoek is contact geweest met het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat, waar u hetzelfde verzoek heeft ingediend. Bij de behandeling van uw 
verzoek zijn wij uitgegaan van de reikwijdte die u in overleg met dit ministerie 
nader heeft bepaald, te weten "informatie over de afweging over wel/niet start 
onderhandelingen met NAM, Shell en/of ExxonMobil". 

1. Wettelijk kader 

Ik begrijp uw verzoek als een verzoek op basis van de Wet open overheid (hierna: 
Woo). De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij deze brief. 

2. Besluit 

Ik kan uw verzoek niet inwilligen. Er zijn namelijk geen door u gevraagde 
documenten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
aangetroffen. Hoewel in de periode van 1 januari 2020 tot en met 9 januari 2022 
(datum kabinetsformatie) het dossier "Groningen Bovengronds" onder BZK viel, is 
ook afgesproken dat alle contacten met (onder meer) NAM, Shell en ExxonMobil 
via EZK zouden blijven lopen. Daar komt bij dat contacten over afspraken met de 
genoemde partijen pas intensief zijn gaan lopen na 10 januari 2022 (toen het 
dossier weer onder verantwoordelijkheid van EZK viel). U heeft eenzelfde Woo-
verzoek ook ingediend bij het ministerie van EZK en het ministerie van Financiën. 
Om die reden stuur ik het Woo-verzoek niet door. 

Deze brief wordt op www.riiksoverheid.n1 gepubliceerd. 

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

SGC-CZW 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
Nederland 
www.linkedin.com/company/  
ministerie-van-bzk 

Contactpersoon 

Kenmerk 
2023-0000027042 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 
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opnemen met 	 Voor meer informatie over de Woo- 
procedure, kunt u kijken op riiksoverheid.nl. 

Hoogperytend, 
Ngmhnside minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Datum 
11 januari 2023 

Kenmerk 
2023-0000027042 

Directe+ Constitutionele Zaken en Wetgeving 

Bezwaar 

Belanghebu(nden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per 
brief bezwaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie 
Constitutionele Zaken en Wetgeving, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift 
moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de 
indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo 
mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. 
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Datum 
11 januari 2023 

Kenmerk 
2023-0000027042 

BIJLAGE 1 

Artikel 2.1 
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. 
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