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Betreft Beslissing op bezwaar op uw Wob-verzoek over de verbreding van de

A27

Geachte

U heeft bij email van 24 maart 2021 bezwaar gemaakt tegen mijn besluit van
24 maart 2021 met kenmerk 4195594. Met deze brief wordt op uw bezwaar
beslist.

Verloop van de procedure

Bij brief van 23 februari 2021 heeft u bij het ministerie van Algemene Zaken een
verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. U verzoekt om
informatie over de verbreding van de A27.

Bij brief van 8 maart 2021 is uw verzoek ter behandeling doorgezonden aan het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangezien uw verzoek ziet op
informatie over een beleidsterrein dat hoort bij dat ministerie. Bij e-mail van
dezelfde dag bent u van deze doorzending op de hoogte gesteld.

In reactie op deze brief heeft u bij e-mail van 8 maart 2021 aangegeven dat u
uitdrukkelijk om de documenten verzoekt die aanwezig zijn bij het ministerie van
Algemene Zaken. Daarbij stelt u dat het niet onaannemelijk is dat de heer Rutte
er wel eens over geappt heeft.

Bij brief van 24 maart 2021 is op uw verzoek beslist (hierna: het bestreden
besluit). Omdat er geen documenten zijn gevonden binnen de reikwijdte van het
verzoek zijn daarbij geen documenten openbaar gemaakt.

Bij e-mail van 24 maart 2021 heeft u bezwaar gemaakt.

Horen
De hoorzitting heeft op 20 april 2021 telefonisch plaatsgevonden, Het verslag van
de hoorzitting is als bijlage bij dit besluit gevoegd.
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Uw bezwaarschrift is ingediend binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.
Het voldoet ook aan de overige door de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
gestelde eisen zodat het bezwaarschrift ontvankelijk is.

Beoordeling van het bezwaar

Grond van het bezwaar

In uw bezwaarschrift heeft u de volgende grond aangevoerd:
Het is volstrekt onaannemelijk dat er geen enkel document, email, appje,
smsje aanwezig is bij het ministerie van Algemene Zaken dat gaat over de
verbreding van de A27.

In het kader van een integrale heroverweging is nogmaals een aanvullende
zoekslag gemaakt naar documenten. Hiervoor zijn verschillende zoektermen
gebruikt, waaronder: “snelweg”, “verbreding”, “A27”, “A-27”en “verbreding A27”.

Bij deze hernieuwde zoeksiag zijn geen documenten, waaronder begrepen e-mails
en appjes, aangetroffen die binnen de reikwijdte van uw Wob-verzoek vallen.

Uw stelling dat het volstrekt onaannemelijk is dat er geen enkel document, emait,
appje, smsje aanwezig is bij het ministerie van Algemene Zaken dat gaat over de
verbreding van de A27 heeft u niet toegelicht of onderbouwd.

Conclusie
Er zijn geen documenten aangetroffen die binnen de reikwijdte van uw
Wob-verzoek vallen.

Besluit

Omdat er opnieuw geen documenten zijn aangetroffen verklaar ik het bezwaar
ongegrond enhandhaaf ik mijn besluit van 24 maart 2021.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,
nam ns deze,

Beroeysclausule
U kunt tegen deze beschikking beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de
rechtbank binnen het rechtsgebied waar u woonachtig bent. Het beroepschrift
moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking aan u is toegezonden
door de rechtbank zijn ontvangen. U kunt ook digitaal beroep instellen via
http;//Ioket,rechtspraak. ril/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.
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