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Geachte heer ,

In uw brief van 28 augustus 2017 heeft u met een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over diverse 
onderzoeken en documenten op het gebied van schade en risicoanalyses in de 
gemeente Delfzijl. Dit verzoek is op 28 november 2017 door de gemeente Delfzijl 
aan Nationaal Coördinator Groningen (hierna: NCG) doorgezonden.

Uw verzoek heeft betrekking op de NCG, onder verantwoordelijkheid van de 
Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de Minister van EZK), belast 
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 EZK.

U vraagt om onderzoeken of documenten met betrekking tot schade veroorzaakt 
in de gemeente Delfzijl door mijnbouwactiviteiten aan:

1. Gebouwen hoger dan vier verdiepingen;
2. Dijken, zeeweringen, sluizen, bruggen en bescherming kanalen;
3. Infrastructuur bij gasleidingen, waterleidingen en rioleringen;
4. Kades en haveninstallaties.

Daarnaast vraagt u onderzoeken of documenten met betrekking tot de 
risicoanalyse van:

5. Chemiepark;
6. Condensaattanks NAM nabij de zeesluizen.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 
8 december 2017, kenmerk NCG/17198888.

Op 12 december 2017 is telefonisch met u gesproken over onderdeel 2 van uw 
verzoek dat ziet op documenten betreffende schade veroorzaakt aan dijken, 
zeeweringen, sluizen, bruggen en bescherming van kanalen. NCG heeft
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aangegeven dat de door u gevraagde informatie niet bij hem berust en dat hij 
voornemens is dit deel van uw verzoek naar het Waterschap Noorderzijlvest door 
te zenden. U hebt aangegeven hiermee akkoord te gaan. In de brief van 
12 december 2017, kenmerk NCG/17200399, is de gedeeltelijke doorzending van 
uw verzoek bevestigd,

In de brief van 20 december 2017 is de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 
23 januari 2018.

Op 17 januari 2018 is aan u een e-mail verzonden waarin de stand van zaken van 
uw verzoek wordt toegelicht. Naar aanleiding van dat bericht is op diverse 
momenten zowel telefonisch als per e-mail contact met u geweest over de 
reikwijdte van uw verzoek. In het telefoongesprek van 7 maart 2018 heeft NCG 
aangegeven dat een aantal documenten over de gevraagde onderwerpen is 
aangetroffen. Nadat de inhoud van de documenten mondeling met u is 
doorgenomen, hebt u aangegeven dat dit niet informatie betreft waarnaar u op 
zoek bent. De aangetroffen documenten vallen daarmee niet binnen de reikwijdte 
van uw verzoek.

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

Inventarisatie documenten
Er zijn geen documenten bij het ministerie met de door u gevraagde informatie. 
Ook is mij niet bekend of de informatie bij een ander bestuursorgaan aanwezig is, 
met uitzondering van het reeds doorgezonden deel van uw verzoek.

Toelichting
Bij de onder 1, 3 en 4 genoemde onderdelen vraagt u naar documenten en 
rapporten met betrekking tot schade veroorzaakt in de gemeente Delfzijl door 
mijnbouwactiviteiten. Deze informatie berust niet bij NCG nu NCG niet betrokken 
is geweest bij die onderdelen van het schadeproces. Ook anderszins beschikt NCG 
niet over de door u gevraagde informatie.

Bij de onder 5 en 6 genoemde onderdelen vraagt u om documenten of 
onderzoeken die betrekking hebben op risicoanalyses. Dergelijke risicoanalyses 
worden onder verantwoordelijkheid van de betreffende bedrijven uitgevoerd. Met 
betrekking tot het onder 6 genoemde onderdeel zijn om die reden geen 
documenten bij NCG aangetroffen. Weliswaar zijn met betrekking tot het onder 5 
genoemde onderdeel documenten aangetroffen, maar uit het gesprek dat 
telefonisch met u is gevoerd op 7 maart 2018 volgt dat deze informatie niet onder 
de reikwijdte van het verzoek valt.

Graag wijs ik u hierbij nog op het volgende. Openbare delen van de door u 
gevraagde risicoanalyses zijn terug te vinden op de risicokaart van de Provincie
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Groningen. U kunt deze raadplegen via www.provlndegroningen.nl/loket/kaarten- 
en-open-data/risicokaart/
Zoals op 7 maart 2018 telefonisch met u besproken, zullen de op Chemiepark 
gevestigde bedrijven medio 2018 samenvattingen van risicoanalyses publiceren 
onder meer via de website van NCG.

Besluit
Ik heb besloten uw verzoek af te wijzen aangezien er geen document bij het 
ministerie is met de door u gevraagde informatie.

Wijze van openbaarmaking
Dit besluit wordt geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

Hoogachtend,

De Minister fan^Economische Zaken en Klimaat, 
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Hans A(de 
Nationaal 

/
oördinator Groningen

Bezwaar
Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de weigering om informatie 
openbaar te maken kan binnen zes weken na de dag waarop het laatste 
deelbesluit 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 van Economische Zaken en Klimaat, 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 Wob

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. document; een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander 
materiaai dat gegevens bevat;

b. bestuurlijke aangelegenheid; een aangelegenheid die betrekking heeft op 
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en 
de uitvoering ervan;

c. Intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen 
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het 
kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke 
aangelegenheid;

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde 
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en 
waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij 
ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn 
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een 
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als 
leden daarvan beschouwd;

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie; een instantie, 
met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel 
of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort 
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de 
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of 
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid 
en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van 
de Wet milieubeheer.

Artikel la
1. Deze wet is van toepassing op de volgende bestuursorganen:

a. Onze Ministers;
b. de bestuursorganen van provincies, gemeenten, waterschappen en 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie;
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.
2. In afwijking van het eerste lid, onder d, is deze wet op de krachtens die 

bepaling uitgezonderde bestuursorganen van toepassing voorzover het gaat 
om het verstrekken van milieu-informatie.

Artikel 3
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 

bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of 
bedrijf.

2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het 
daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te 
ontvangen.

Pagina 4 van 5



Nationaal Coördinator 
Groningen

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het 

bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te 
preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.

5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Artikel 4
Indien het verzoek betrekking heeft op gegevens in documenten die berusten bij 
een ander bestuursorgaan dan dat waarbij het verzoek is ingediend, wordt de 
verzoeker zo nodig naar dat orgaan verwezen. Is het verzoek schriftelijk gedaan, 
dan wordt het doorgezonden onder mededeling van de doorzending aan de 
verzoeker.

Artikel 6
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, 

doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het 
verzoek is ontvangen.

2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. 
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk 
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.

3. Onverminderd artij^! _4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de 
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de 
dag na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing 
is gegeven aan artjjiel 4:8 va_n.de Algemene wet he=;tiiiir<;rprht', tot de dag 
waarop door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar 
voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken

4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het 
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker 
onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet 
worden gegeven.

5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de 
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij 
naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk 
geval de informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de 
beslissing is bekendgemaakt.

6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu- 
informatie:
a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee

weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te 
verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar 
tegen heeft;

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, in
dien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een 
verlenging rechtvaardigt;

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.
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