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Geachte

Op 23 oktober 2020 ontving de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
van u een verzoek om informatie openbaar te maken op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft informatie over de website
aanvraagwietteelt.nl welke is aangemaakt op het Platform Rijksoverheid Online.

Bij brief van 10 maart 2021 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport dit verzoek gedeeltelijk aan mij doorgeleid en wel voor het deel dat ziet op
de functionele en technische beschrijving van de website aanvraagwietteelt.nl.

Bij brief van 2 april 2021 is de ontvangst van uw verzoek bevestigd en is de
beslistermijn met 4 weken verdaagd.

Achtergrond

Op 9 maartjl. heeft u gesproken met ambtenaren van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van het ministerie van Algemene Zaken. In
dit gesprek is ingegaan op uw vragen over de voornoemde website. Ik zet
navolgend kort uiteen welke informatie het Ministerie van Algemene Zaken heeft
over de functionele en de technische beschrijving van de desbetreffende website.

De honderden websites op het Platform Rijksoverheid Online gebruiken (op dit
moment) versie 11 van het Hippo CMS. Daarbij wordt extra software meegeleverd
voor formulieren in de vorm van een zogenoemde plugin. De gebruikte plugin
heet de Enterprise Forms Plugin. Daar is documentatie van. Die informatie is
openbaar en voor een ieder raadpleegbaar via de website:
htts : //documentation.bloomreach.com/1 1/library/entemrise/enterprise-
features/enterprise-forms/enterprise-forms.html. In oktober 2019 is, samen met
de upgrade van het CMS van versie 10 naar 11, de huidige versie van Enterprise
Forms in gebruik genomen.

Beslissing

Uw verzoek valt niet onder de reikwijdte van de Wob.
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Motivering

De door u opgevraagde informatie is namelijk reeds openbaar en voor een ieder
toegankelijk.

Wijze van openbaarmaking

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

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,
namens deze,
De Secretaris-Ministerraad

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekend gemaakt hiertegen schriftelijk bezwaar maken, onder vermelding van de
gronden, bij de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken.
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mr. Marianne Hordijk
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