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Geachte , 
 
In uw brief van 8 april 2022 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van 
bestuur (hierna: Wob) verzocht, namens de Stichting Hoefsvengebied als vervolg 
op het Wob-verzoek met nummer 2021-297, om informatie over geregistreerd 
mesttransport met een uitsplitsing in RVO mestcodes, en deelpercelen naar het 
perceel op plangebied Akkerlanen (gelegen tussen de Akkerlaan, de Vijverlaan en 
het Postpad in de gemeente Waalwijk, welk perceel volgens de basisregistratie als 
grasland is aangemerkt voor de periode van 2005 t/m 2020. 
 
Procedure 
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 20 april 2022, 
kenmerk WOB/2022/076.  
In deze brief is tevens de beslistermijn met vier weken verdaagd. 
 
Wettelijk kader 
Op 1 mei 2022 is de Wob ingetrokken en vervangen door de Wet open overheid 
(Woo). Net als in de Wob staan in de Woo regels over het openbaar maken van 
overheidsinformatie. Omdat de Wob nu niet meer bestaat, moet ik uw verzoek 
toetsen aan de Woo. Voor de relevante artikelen uit de Woo verwijs ik u naar 
bijlage 1. 
 
Inventarisatie documenten  
Op basis van uw verzoek is één document aangetroffen. Dit document is 
opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. Van 
het gebied Akkerlanen zijn bij RVO eerst gegevens bekend vanaf het jaar 2007. 
Deelpercelen zijn bij RVO niet bekend. In dit besluit wordt verwezen naar het 
corresponderende nummer uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is 
wat is besloten.  
 
Besluit 
Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waar u om 
heeft verzocht openbaar te maken. 
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Overwegingen 
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder 
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 van de Wob.  
 
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 belangen 
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook 
betrokken het algemene 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 het gevraagde document uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u het betreffende document verstrek, moet ik 
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken.  
 
 
Wijze van openbaarmaking 
Het document treft u bij dit besluit in kopie aan. 
 
Plaatsing op internet 
De openbaar gemaakte stukken worden op www.rijksoverheid.nl geplaatst. 
 
Meer informatie 
Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 
088 042 42 42 (lokaal tarief). Uw aanvraag is bij ons bekend onder 
referentienummer WOB/2022/076. Gebruikt u dit nummer als u contact met ons 
heeft. U kunt vragen naar de afdeling Vergunningen en Handhaving. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  
namens deze: 

Nynke Kuipers 
Teammanager Vergunningen en Handhaving 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
 
 
Bijlagen:  
- Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Woo  
- Bijlage 2 – Inventarislijst 
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Bezwaarmogelijkheid 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De 
datum bovenaan deze brief is de verzenddatum.  
 
Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Kijk onder 
Digitaal bezwaar indienen en kies voor eBezwaar.  
Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift 
naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, 
postbus 40219, 8004 DE Zwolle.  
 
Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval de referentie en de datum van de 
beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt de referentie in de rechter kantlijn 
van deze brief. 
 
Op mijn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie over het indienen van 
een bezwaarschrift. 
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 Relevante artikelen uit de Woo 
  
  
  
  
Bijlage nummer 1 
Horend bij Verzoek openbaarmaking gegevens 
Datum 20 juli 2022 
Onze referentie WOB/2022/076 
Contactpersoon  
  
 
 
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 2.5 Belang openbaarheid  
Bij de toepassing van deze wet wordt uitgegaan van het algemeen belang van 
openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving. 
 
Artikel 4.1 Verzoek  
1. 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.  
2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch 
worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze.  
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.  
4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop 
betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.  
5. 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.  
6. 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.  
7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in hoofdstuk 5. 
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Artikel 5.1 Uitzonderingen  
1. Het openbaar maken 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 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;  
e. 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: 

a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met 
internationale organisaties;  
b. 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;  
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;  
d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;  
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;  
f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c,  
genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens;  
g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking 
heeft;  
h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van 
sabotage;  
i. 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.  
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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 
benadeling 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 milieu-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. 
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 Inventarislijst opgevraagde gegevens 
  
  
Bijlage nummer 2 
Horend bij Verzoek openbaarmaking gegevens 
Datum 20 juli 2022 
Onze referentie WOB/2022/076 
Contactpersoon  
  
 
 
Inventarislijst opgevraagde gegevens  
 
Nr. Document Beoordeling 
1.  Mesttransporten plangebied Akkerlanen 

2007 t/m 2020 
Volledig openbaar 
 

 



Jaar_Losse AANTAL_TRMESTCODEKG_VRACHKG_FOSFAAKG_STIKSTOF

2007 1 15 24800 35 78

2007 3 46 121840 395 508

2007 1 50 22260 83 132

2008 1 19 26850 50 149

2008 1 46 24700 66 151

2009 9 46 314950 695 1319

2009 1 50 25050 137 211

2010 1 14 37400 59 195

2010 2 46 39800 120 207

2011 6 14 198100 296 813

2011 3 46 77250 166 309

2012 6 19 197050 535 1134

2012 2 46 51000 145 213

2013 5 14 184300 247 787

2013 3 19 111500 280 645

2013 3 46 76300 167 293

2014 3 46 85000 83 242

2015 3 14 78030 104 273

2015 3 46 90350 223 334

2016 6 14 157450 256 602

2016 1 46 29500 80 185

2016 1 50 30350 68 119

2017 2 14 45900 50 138

2017 5 46 169100 219 276

2018 6 14 157430 227 697

2018 1 46 31000 78 113

2018 1 50 30700 99 220

2019 2 50 59800 228 382

2020 2 14 61050 86 288

2020 2 46 60900 170 329

2020 1 50 30000 137 197

Betreft : plangebied Akkerlanen 




