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Geachte ,

In uw e-mail van 13 juni 2018, ontvangen op dezelfde datum, heeft u met een 
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) bij Nationaal 
Coördinator Groningen (hierna: NCG) informatie verzocht over de inspectie en 
versterking van uw woning.

Over dit verzoek hebt u medio juni 2018 telefonisch contact gehad met  
. In dit telefoongesprek is afgesproken dat voor u nagegaan 

wordt of er van uw woning een inspectierapport en/of versterkingsadvies 
beschikbaar is. Hangende dit onderzoek is de behandeling van uw Wob-verzoek 
aangehouden.

Op 9 juli 2018 heeft NCG aan u laten weten dat er van uw woning geen 
versterkingsrapport beschikbaar is. Tevens is aan u medegedeeld dat NCG niet 
beschikt over het inspectierapport van uw woning, maar dat NCG dit als service 
wel voor u bij Centrum Veilig Wonen (hierna: CVW) zal opvragen. Na toezending 
door CVW van het inspectierapport is dit rapport door NCG op 10 juli 2018 per e- 
mail aan u toegezonden.

Op 17 juli en 17 augustus 2018 is aan u gevraagd of met het toezenden van het 
inspectierapport, en nu er geen versterkingsadvies van uw woning bestaat, uw 
Wob-verzoek als ingetrokken mag worden beschouwd. Op beide verzoeken hebt u 
niet gereageerd.

Gelet op bovenstaande ga ik er van uit dat u uw Wob-verzoek onverkort 
handhaaft.

Uw verzoek heeft betrekking op NCG, onder verantwoordelijkheid van de minister 
van Economische Zaken en Klimaat (hierna: 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
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minister van EZK. Voor inhoudelijke vragen over dit besluit kunt u contact 
opnemen met de behandelaar van NCG, .

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

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek is één document aangetroffen.
Dit document betreft het inspectierapport dat op 10 juli 2018, derhalve na de 
datum van uw verzoek van 13 juni 2018, aan mij is toegezonden door het CVW.

Het document is reeds eerder aan u verstrekt.

Er zijn geen andere documenten bij het ministerie met de door u gevraagde 
informatie. Ook is mij niet bekend of de informatie bij een ander bestuursorgaan 
aanwezig is.

Achtergrond
U hebt NCG op 13 juni 2018 verzocht om het inspectierapport en het 
versterkingsadvies van uw woning te verstrekken. In het kader van een Wob- 
verzoek dient beoordeeld te worden of op het moment van indiening van het Wob- 
verzoek, de gevraagde informatie in het bezit van het bestuursorgaan is aan wie 
het Wob-verzoek is gericht.

Op 13 juni 2018 beschikte NCG niet over de door u gevraagde informatie. Zoals 
op 9 juli 2018 aan u is toegelicht, bestaat er geen versterkingsadvies van uw 
woning. Voorts kwam NCG niet eerder in het bezit van een deel van de door u 
gevraagde informatie, te weten het inspectierapport, dan op 10 juli 2018, de 
datum waarop het CVW het inspectierapport ter beschikking stelde aan NCG.

Bovenstaande leidt er toe dat op het moment van indiening van het Wob-verzoek, 
NCG niet beschikte over de door u gevraagde informatie en ik uw verzoek om die 
reden moet afwijzen.

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

Dit besluit wordt geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

Hoogachtend,
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De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

Herman Sietsma

Drs. H.H. Sietsma MPA
Wnd. Nationaal Coördinator Groningen

Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de weigering om informatie openbaar te 
maken kan 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. 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 materiaal 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 overeen 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;

h. hergebruik; het gebruik van informatie die openbaar is op grond van 
deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij 
een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke 
doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd;

i. overheidsorgaan;
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteld, of
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.
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