
• 
0  

C)
 MINNOM•1•1111111.

W 

1 0 0111•=111 

iN 
 

* Nor so 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Datum 

Betreft besluit op Wob-verzoek inzake de zendmasten Lopik en Smilde 

- 2 4 JUN I 2013 - 

Ministerie van Economische Zaken 

Geachte 

1. Verloop van de procedure 

Bij e-mail bericht van 4 oktober 2012 heeft u'met een beroep op de Wet 

operibbarheid van:bestuur'(hierna: WO) verzocht om informatie over de brand in 

dezendrhasten.Lopik en.Smilde in do zomer van 2011, met name in eerste 

instantie de torrespondentl'e tussen het rninisterieen Broadcast Partners en 

secundair de correspondentie.met:de NOS, NOVEC en andere deskundigen. 

Bij besluit, van 23 januari 2013; kenmerk DGETM-TM / 12374660, heb ik beslist op 

uw verzoek. Tegen dit besluit heeftu bij. brief van 6 februari 2013 bezwaar 

•gemaakt. 

Bij de beslissing op uw bezwaar van 30 mei 2013, kenmerk WJZ / 13040433, heb 

ik geoordeeld dat het verzoek om informatie .zoals verwoord in uw e-mailbericht 

van 4 oktober 2012 geen betrekking had ,op de stukken die zijn gewisseld in het 

kader van de bemiddeling door de heer'Pastors. 

De nadere uitleg en toelictiting op uw verzoek van -4 oktober 2012 in uw 

bezwaarsthrift.heb ik met betrekking tot het bemiddelingstraject Pastors opgevat 

als een nieuw verzoek om inforinatie op grond van de Wob. Met dit besluit beslis 

ik op dat nieuwe verzoek. 

2. Wettelijk kader 

Het verzoek moet worden beoordeeld aan de hand van de Wob. 

.0p grond van artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een verzoek om 

informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid 

richten tot een bestuursorgaan. Artikel 3, vijfde lid, van de Wob bepaalt dat een 

verzoek om informatie wordt ingewilligd niet inachtneming van het bepaalde 

on'der artikel 10 en 11 van deze wet.' 

. Het bestuursorgaan zal het verstrekken van de gevraagde informatie achterwege 

kunnen riari wel moeteri laten wanneer zich een (of meer) van de in artikelen 10 

en'11 van,de Wob genoemdeouitzonderingsgronden eh beperkingen voordoen. In 

-onderhavige zaak'zijn de navolgende uitzonderingsgronden aan de orde. 
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In artikel 10; eerste aanhef en onder c, van 'de Wob is gesteld dat het 

verstrekken van informatie op grond van de Wob achterwege blijft voor zover dit 

bedrijfS7 en fabricagegegevens•betreft„die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijkaan de overheid zijnineegedeeld. 

Voorts•blijft het verstrekken van informatie ingevolge artikel 10, tweede lid, 

aanhef en onder é, van de Wob achterwege, voor zover het belang van 

openbaarheid niet  het belang van de eerbiediging van de 

persoonlijke leYenssfeer. • 

Ingevolge'artikel •10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob, blijft het 

verstrekken van informatle.achterwege voor zover het belang daarvan niet 

opweegt tegeri het belang van het ,voorkomen van onevenredige bevoordeling of 

benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 

rechtspersonen dan wel van derden. 

3. Zienswijzen 

Bij e-rnailbericht van 15 mei 2013 respectievelijk17 mei 2013 hebben 

belanghebbenden, Novec Broadcast-Newco Two B.V. en Broadcast 

Technology & Development B.V. (Broadcast Partners, hierna: BP) zienswijzen 

ingediend omtrent openbaarmaking van stukken die bij dit besluit zijn betrokken 

en die betrekking'hebben op huri'organisatie. Deze zienswijzen zijn tevens per 

post nagestuurd. 

Daarnaast heeft de'heer Pastors in een e-mail bericht van 14 mei 2013 

aangegeVen dat ten aanzien van bepaalde informatie was afgesproken dat deze 

vertrouwelijk zou blijven. 

• 

4. DOcurnenten•:beirOdelingstrajed de heer Pastors - algemeen 

Na de branden 'in de zendrnasten van Lopik en Smilde is de heer Pastors gevraagd 

om tussen partijen te berniddelen, om een'gezarnenlijk gedragen oplossing te 

vinden om opschaling van het vermagen•van de zendmasten mogelijk te makeri 

met behoud van de Veilighekt, bit.tlaject betrof een,berniddeling die onafhankelijk 

van het .ministerie,plaatsvond.:De stukken the aan de heer Pastors ter beschikking 

zijn gesteld in het kader van het traject van onafhankelijke bemiddeling betreffen 

dan oOk Been correspondentie tussen hetminiSterie en de partijen. 

De gevraagde documenten zijn.(deels) wel in'tnijn bezit. Ik zal daarom beslissen 

in het kader van, de Wob over de al dan niet openbaarmaking van deze 

documenten. • 

Alvorens op de verschillende documenten in te gaan, overweeg ik ten aanzien van 

informatie uit het bemiddelingstraject in algemene zin het volgende. 

De partijen die hebben rneegewerkt aan het bemiddelingstraject zagen in de heer 

PaStorS incleedaad een van het ministerie onafhankelijke'bemiddelaar en zijn 

daarbij uitgegaan van een zekere mate,van vertrouwelijkheid binnen dit traject. 

Directie Wetgeving en • 

3uridische Zaken 

WIZ / 13093378 

Pagina 2 van 10 



De heer Pastors heeft aangegeven in zijn e-mail' bericht van 14 mei 2013, dat ten 

aanzien van de verslagen van de eerstesgesprekken met partijen ook was 

afgesproken dat deze vertrouwelijk zouden zijn. 

'Schending van deze door partijen verwachte vertrouwelijkheid kan naar mijn 

oordeelbelemmerend werken am in de'tdekomst personen en bedrijven 

bereidwillig to widen om rhee te werken aan een bemiddelingstraject als deze, 

waarbij bewust ervooris gekozen h'et te.laten alaatsvinden onafhankelijk van het 

ministerie. Dit geldt te meer, wanneer het onderwerp yan.de bemiddeling 

publicitair gevdelig is, zoals..in het onderhavige geval. Het kunnen doen slagen van 

een berniddelingstraject is in belangrijke mate afhankelijk van inbreng van de 

betrokken.partijen en de mate waarin vrij voelen hun mening en 

opvattingen te delen binnen dit traject:' 

Openbaai•naking van binnen het bemiddelingstraject geuite meningen en 

.opvattingen en.Vali.de yerslagen,Van gesprekken.die binnen dit traject hebben 

plaatsgevonden, kan naar mijn oordeetdan ook,leiden tot onevenredige 

benadeling van de bij de bemiddeling 'betrokken partijen. 

Vergelijk in dit kader de uitspraak van de..Mdeling bestuursrechtspraak van de 

Read van State van 23 september 2009, nr. 200902518/1. 

Dit geldt naar mijn oordeel niet voor alle informatie die binnen het 

bemiddelingstraject is uitge%Wisseld tussen partijen, 'de heer Pastors, de technische 

experts die de heer- Pastors ondersteunden in het traject en de secretaris. Het 

belang van open6aartieid van inforMatie, over de situatie rand de zendmasten 

Lopik*en Smilde, zodat hierover een publiek debat mogelijk is, acht ik groot. 

Ten aanzien Van.stukken die zijn opgesteld door  de heer Pastors en de technisch 

expert naar aanleidirig van hun bevindingen en feitelijke informatie die partijen ter 

beschikking .hebben gesteld binnen het bemiddelingstraject ben ik daarom van 

oordeel, dal het belang van openbaarmaking.zwaarder weegt dan een mogelijke 

onevenredige benadeling van de bij de bemiddeling betrokken partijen. 

In dit verband wijs ik erop dat de inhoud van een.aantal van de documenten door 

bepaaide betrokkenen wordt betwist.:Daarnaasf bestaan er andere documenten 

met andere conclusies. pciVendien zijn de conclusies van een aantal rapporten 

mede onderwerp van gere'chtelijke procedures. 
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5. Overwegingen ten aanzien van de aanwezige documenten 

In de bijlage bij dit besluit treft u een overzicht aan van de documenten die ten 

aanzien yaride bemiddeling door de lieer Pastors bij het miniSterie berusten. 

Alqemeen  

.De volgende uitzonderingsgronden zijn in algemene zin van toepassing op deze 
documenten. 

Op groncivan.artikel 10, eerste lid,,aanhef en onder c, van de Wob blijft  

verstrekking van inftirmatie achterwege voor zover dit bedrijfs- en 

fabricagegedeVens..betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen 

vertrouwelijk aan deioVerheid zijn meegedeeld: 

Onder bedrijfs-•en•abricagedegevens in'deze zin moet blijkens bestendige 

jurisprudentie wbrden.verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden 

kunnen worden afgelezen of afgeleid:met betrekking tot de technische 

bedrijfsvoering of het p.roduCtieproces.dari wel met betrekking tot de afzet van 

productenof de krihg van afnemers Of leveraficiers. 

In een aantal documeriten zijri.dergelijke bedrijfsgegevens vermeld en deze 

gegevens heb ik op.grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de 

Wob onleesbaar gem' aakt. 
• 

Op.grond van artikel 10, tweede lid,- aanhef en onder e, van de Wob blijft 

verstrekking.van inforMatie achterwege voor zover het belang daarvan niet . 

opweegt tegen het belangVan.de eerbiediging van de, persodnlijke levenssfeer van 

bij dpenbearrnaking betrokken personen. ' 

Het.gaat hier ovet:gegevensyan persOonlijke aard, van ambtenaren of door 

burgers aan de overheid verstrekt.in het vertrouwen dat deze alleen door de 

overheid wet-den ,gebruikt voor het doel dat.bij het verschaffen daarvan wordt 

beioogd.  Naar mijn Oordeel  moet ten aanzien van deze, gegevens het belang dat de 

per'SOonlijke levenssfeer van de. betrokkenen•,wordt geeerbiedigd zwaarder wegen 
dan lietbelang van opehbaarheid. Om deze reden heb ik deze gegevens in alle 

documenten brileesbear demaakt op gron'd van artikel 10, tweede lid, aanhef en 

onder e,. Van, de Wob. 

Cateaorieen documenten  . 
De documenten die ten aanzien van de bemiddeling door de heer Pastors bij het 
miriisterie beruSten zijn,als volgt te categoriseren. 

• 

a) GesPreksve .rslagen 

Novec heeft in Naar zienswijze aangegeven geen bezwaar te hebben tegen 

openbaarmaking van de gespreksverslagen: BP heeft in haar zienswijze 

aangegeven datde gespreksverSlagen wegens bedrijfsvertrouwelijkheid en het 
belang van voorkomeh van:onevenredige benadeling grotendeels niet openbaar  

zouden moeten Vvordri.gemaakt. . . 

Openbaarmaking van-de versiagen van gesprekken tussen de partijen in het 

bemiddelingstraject, de heer Pastors en de technische experts die de heer Pastors 
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ondersteunden in het traject kan inderdaad leiden tot onevenredige benadeling 

van de deelnemers aan de gesprekken, zoals ik hiervoor in onderdeel 4. heb 

uiteengeiet.•Dit geldt naar mijn oordeel tevens voor e-mail berichten waarin 

partijeh reageren op de (concept)verslagen en hun mening daarover uiten. 

Al les afwegende, weegt het belang van•openbaarmaking van de 

gespreksverslagen en de e-mail berichten over deze verslagen naar mijn oordeel 

in dit specifieke;geval daarom niet op tegen de dnevenredige benadeling van de 

bij de berniddeling, betrokken partijen. De documenten Firs. 2 tot en met 16, 19 en 

20 verstrek ik clan ook niet, op grond van .artikel 10, tweede lid, aanhef en onder 

g, van de Wob. 

b) Ingestuurde informatie van Broadcast Partners 

Ten aanzien van document hr. 22 heeft BP in haar zienswijze aangegeven, dat op 

grond van artikel 10, eerste lid, aanhef. enohder c, van de Wob openbaarmaking 

achterwege mbet blijven, omdat het vertrouwelijke bedrijfsgegevens en 

fabricagegegevenS betreft: • . 

Naar mijn oordeel hevat dit document geen gegevens waaruit 

wetenswaardigheden kunhen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de  

technische bedrijfSvoering of het productieproces. De gegevens van de installatie 

in dit document betreffen details, waaruit naar mijn oordeel geen overzicht kan 

worden afgeleid van de opbouw of inrichting van de installaties. 

Ik zal dit document dan ook (gedeeltelijk).openbaar maken. 

Van dit-document is OVerigens alleen de eerste pagina in mijn bezit, zodat ik 

alleen deze pagina (gedeeltelijk) openbaar zal maken. 

Ten aanzien Van document nr. 23 heeft BP in haar zienswijze aangegeven, dat op 

grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob openbaarmaking 

achterwege•rnoet blijven, omdat het interne corresponderitie tussen BP en haar 

verzekeraar betreft. 

Dat een; stuk afkomstig is van een verzekeringsmaatschappij betekent naar mijn 

oordeel niet dat het in zijn geheel bedrijfsgegevens betreft die vertrouwelijk aan 

de.overheidzijn medegedeeld in de zin van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder 

c, van de Wob. Daartoe dient de inhoud van het stuk op zichzelf to worden 

beoordeeld. 

-Ten aanzien van de gegevens van de verzekeringsmaatschappij ben ik van 

oordeel, dat deze gegevensinzicht geyen in welke maatschappij door BP is 

ingeschakeld en dat dit een bedrijfsvertrouwelijk gegeven betreft. Deze gegevens 

zullen daarom onleesbaar Worden gemaakt,op grond van artikel 10, eerste lid, 

aanhef. en onder.c, van de Wob. 

Voor het overige bevatdit document naar mijn oordeel geen gegevens waaruit 

wetenswaa'rdigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de 

technische bedrijfsvoering of het prodUctieproces dari Wel met betrekking tot de 

afzet 'van *producten of de kring van afnemers of leveranciers. 

Een passage in document nr. 23 betreft een subjectieve ultlating over een 

gedraging van een derde belanghebbende. Openbaarmaking van deze passage 

zou kunnen leiden tot onevenredig nadeel voor deze belanghebbende. Ik ben van 

oordeel dat ten aanzien van deze passage het belang van het voorkomen van 
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onevenredige benadeling zwaarder moet wegen dan het belang.van openbaarheid. 

Deze passagezal ik dan oak onleesbaar maker) op grond van artikel 10, tweede 

lid, aanhef en onder g, van de Wob. • 

Van documenten nrs. 24 tot en met 32 heeft,BP in haar zienswijze aangegeven 

dat deze zijh oOgesteld ten behoevecle Verdediding van haar positie in de 

juridische procedures die (zullen) plaatsvinden naar aanleiding van de branden in 

de zendmasten. Openbaarmaking van deze stukken zou betekenen, dat de 

tegenpartijen-van BP in deze procedures ook reeds kunnen beschikken over deze 

informatie en dit zou de procespositie van BP kunnen schaden. 

Het voorkomen van onevenredige benadeling met het oog op de procespositie is • 

een belang dat artikel 10, tweede lid, aanhef en 'onder-g, van de Wob beoogt te 

beschermen (zie de Uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak Van de Raad 

van State van 17 mai 2006, nr: 200505903/1,.r.o. 2.6. en 2.7. en van 9 apri• 

2008, nr. 200705016/1, r.6. 2.4.1.). 

Ik acht aannemelijk, dat wanrieer de tegenpartijen van BP in juridische procedures 

over de branden'in de Zandmasten reedS• kunnen beschikken over de informatie 

uit de documenten nrs. 24•tot en met 32, dit de.procespositie van BP onevenredig 

-kan benadeleh. Naar mijn•oordeel weegt het belang van openbaarmaking van 

deze inforMatie ni4•Cip tegen het belang van het 'voorkomen van deze 

onevenredige benadeling. Daarbij weeg ik mee, dat ten tijde van dit besluit deze 

procedures nog aanhangig:zijn of hog zulien moeten aanvangen (vergelijk de 

uitspraak van, de Afdelin6 bestuursrechtSpraak van de Raad van State van 16 

'februarl 2011, nr.,201006133/1, r.o. 2:4.1.). 

De documenten nrs. 24 tot en met 32 verstrek ik dan ook niet, op grond van 

artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de .Wob. 

c) Ingestuurde informatie van Novec 

Van docurrient nr. 34 heeft Novec in haar zienswijze aangegeven, dat 

openbaarmaking van deze brief achterwege moet blijven op grond van artikel 10, 

eerste lid, aanhef, en,onder c, van de Wob, amdat tussen Novec en haar 

contractspartijen geheimhouding is overeeng'ekamen, waardoor correspondentie 

tussen partijen als bedrijfsvertrouwelijk dientte worden aangemerkt. 

BP heeft in haar zienswijze aangegeven dat deze brief de indruk wekt dat de 

brand is Ontstaan in het systeem van BP. Openbaarmaking van de brief zou 

achterwebe moeten blijven op grand van artikel 10,.tweade lid, aanhef en ander 

g, van de Wob, omdat openbaarmaking voor BP realisering van toekomstige 

opdrachten in gevaa•brengt en haar onderhandelingspotitie schaadt. 

Daarnaast acht BP 'deze brief bedrijfsvertrouwelijk als bedoeld in artikel 10, eerste 

lid; aanhef en onder ci van de Wob, omdat.eruit valt of te leiden op welke wijze,BP 

invulling geeft (moet geyeri) aan haar dienstverlening en inrichting van de 

installkies en er tethnische specificaties worden geduid.  

Dat partijen ten aanzien van een stuk ondening geheimhouding zijn 

overeengekomen betekent naar mijn oordeel niet dat het in zijn geheel 
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bedrijfsgegevens betreft die vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld in de 

zin van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder'c, van de Wob.: Daartoe dient de 

inhoud van het'stuk op zichzelf te Worden.beoordeeld. 

Naar mijn oordeel kan uit de beschrijvihgen in dit document niet worden afgeleid 

op welke wijze BP invulling geeft aan haar dienstverlening en' hoe haar 

zendiristallaties 'zijn ingericht. De besthrijvingen'van de installaties betreffen' 
details, waaruit naar mijh  oordeel geen oyerzieht kan worden afgeleid van de 

opbouw of inrichting vari'de installaties  Er is geen .algemene beschrijving van de 

installaties in tiet•geheet opgenomen In'.het document. 

De mogelijkheid dat toekomstige opdrachtgeyers 'de informatie uit dit document 

zouden kunnen.rheewegen beslis'Sing om een opdracht aan BP te verlenen 

brengt naar mijn oordeel niet niee dat bitopenbearmaking van deze informatie 

spi'ake is van een Obevehredige benadeling van BP, waarvan het belang van het 

voorkomen daervan-zWearder zou moeten wegeh.clan het publieke belang.bij 

openbaarheid :van deze informatie. Dat ermogelijk'Sprake kan zijn van een' 

nadeelibetekentnaer mijn oordeel nog niet dat dit onevenredig is en dat daarom 

oknbaarmakihg achterwege moet blijVen. 

Gezien het bovenstaande, maak ik document nr. 34 (gedeeltelijk) openbaar. 

De documenten nr. 36 en nr. 37 bestaan uit grafieken en tabellen van 

energienieetgegevens van de op.deieridmastSmilde aanwezige zend- en 

•ntvangStapparatuur. Door personen met kennis van deze materie is uit de 

gegevens zelf mogelijk of te leiden -Welke energiemeetgegevens bij welk bedrijf 
horen. Het•onleesbear rhiken van de hamen van deze bedrijven is dan niet 

voldoende. Daarmee zou•inzicht worden verleend in de bedrijfsprocessen en 

bedrijfsvodririg•yen deze'bedrijven. , 

Deze gegeVens zijn naar mijn oordeel daarom bedrijfsgegevens als bedoeld in 

''artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob en op grond van dat artikel 
zal ik deze niet openbaar maken. 

dy Cv 's eipeits 

TuSsen partijen zijn curriculum.vitae van onafhankelijke technische experts 

uitgewisselO, om uiteiridelijk een van-hen'.te kunnen vragen om de heer Pastors te 
ondersteuhen bij zijn werkzaamheden in het bemiddelingstraject. De curriculum 
vitae bestean•geheel uit persoonlijke gegevens. 

Naar mijn oordeel weegt het belang van de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer van deze experts zwaarder dan het helang van openbaarheid van deze 
gegevens. Op .grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob 
verstrek ik deze informatie dan ook niet. 

e) Dpschaling 

Novec heeft'in haar zienswijze aangegeven dat openbaarmaking achterwege moet 
blijven ten-aanzieri van elle e-mailwisselingen tussen de bij het 

bemiddelingstrajeCtbetrokken partijen, de heer Pastors en de secretaris. In de 
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mailwisselingen worden veelal gedachtegangeri uitgewisseld en/of informatie 

verstrekt.die als bedrijfsverti-ouwelijkkarrWorden aangemerkt. Daarnaast heeft 

Novec bezwaar tegen openbaarmaking van conceptversies van versiagen en 

rapportages en decorrespondentie di•leidt tot het definitief worden van stukken. 

; . 4  

Zoals ik hierboven in. onderdeel 4. heb uiteengezet, ben ik van oordeel dat voor 

zover in e-mailberichten en brieven binnen het bemiddelingstraject geuite 

meningen en opYattingen warden vermeld, openbaarmaking daarvan kan leiden 

tot pnevenredi.ge beriadeling van de deelnemers aan het bemiddelingstraject. • 

Naar mijn oordeel weegt het. belang van openbaarmaking in dit specifieke geval 

niet.op tegen deonevenredige benadeling varide bij de bemiddeling betrokken 

partijen. Deze informatie verstrek ik dan ook niet op grond van artikel 10,tweede 

lid, aanhef en onder g, van de Wob. 

Dit geldt naar mijn oordeel, niet voor alle informatie die binnen het 

bemiddelingstraject is uitgewisseld tussen partijen, de heer Pastors, de technische 

experts en de Secretaris, zoals ik hierboven in onderdeel 4. heb uiteengezet. 

stukken die zijn. opgesteld door de heer Pastors en de technisch experts naar 

aanleiding van hun bevindingen en feitelijke informatie die partijen ter beschikking 

hebben gesteld binnen het-bemiddelingstraject maak ik dan ook (gedeeltelijk) 

openbaar. 

Diverse documenten bevatten een conceptversie van een stuk, dat tevens in 

definitieve.vorm is opgenomen in het overzicht van de documenten. Naar mijn 

oordeel is het aannemelijk; dat bij openbaarmaking van deze conceptversies er 

sprake kan zijn van een onevenredige benadeling van bij de aangelegenheid 

belanghebbenden; zoals beddeld in ertikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van 

de Wob. Dit geiien despecifiekesituatie, waarbij het kunnen doen slagen van een 

bemiddelihgstraject in belangrijke hiate,afhankelijk is van inbreng van de 

betrokken partijen en de mate'waarin zij zich daartoe vrij voelen, zoals ik hiervoor 

heb uiteengezet in onderdeel 4.' Naar mijn oordeel geldt dit tevens voor het 

uitwisseleri van conceptversies binfien dit traject. 

Gezien het bovenstaande en gezien pet felt dat ik de uiteindelijke versies van de 

stukken {gedeeltelijk) openbaar maak, maak ik de conceptversies van deze 

stukken niet openbaar. Dit:betreft'een bijiage bij documenten nr. 42 en nr. 43 en 

een bijiage bikdocumenten nr. 60 en nr. 63 (waarvan'cle uiteindelijke versie is 

opgenbnien in document nr. 72). 

Naar mijn oordeel kan uit de foto's in document nr. 74 worden afgeleid hoe de 

zendinstallaties van BP zijn ingericht, zodat daaruit wetenswaardigheden kunnen 

worden afgeleid ten aanzien yan het-productieproces van BP. Op grond van artikel 

10, eerste aanhef en onder c, van de Wob zullen deze foto's niet openbaar 

worden.berriaaki. 
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Document nr. 79 beyat alleen bedrijfsvertrouwelijke gegevens en wordt daarom 

op grondyan.artikel 10, eerste lid, aanhef e n onder c, van de Wob in zijn geheel 

niet' openbaar gemaakt. 

Enkele passages in `docUm'ent nr. 93 betreffen subjectieve uitlatingen over 

gedragingen,van belanghebbenden en veronderstelde gevolgen daarvan. 

Openbaarmaking van deze passages zou kurineri leiden tot een verstoring in de 

relatie tusseri belanghebbenden en daarmee tot een onevenredig nadeel voor 

deze belanghebtenden: Ik ben van oordeel dat ten aanzien van deze passages het 

belang van het voorkomen van onevenredige benadeling zwaarder moet wegen 

dan het belang van openbaarheid. Deze passages zal ikdan ook onleesbaar 

maken op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. 

f) Overige e-mail berichten 

Naast de e-mail berichten die in het kader van hierboven genoemde onderwerpen 

zijn gewisseld, zijn er ook nbg andere a=rriail berichten gestuurd tussen de 

betrokkenen in het bemiddelingstraject: Voor zover in deze e-mailberichten 

binnen het bemiddelingstraject geuitemeningen.eri bpvattingen worden vermeld, 

kan openbaarmaking daarvan leiden tot onevenredige.benadeling van de 

deelnemers aan 'het bemiddelingstraject, zoals ik hiervoor in onderdeel 4. heb 

.uiteenbezet.  

Naar mijn oordeel weegt het belang van openbaarmaking in dit specifieke geVal 

niet op tegen,de onevenredige benadeling van.de bij de bemiddeling betrokken 

partijen. beze informatie verstrek ik dan ook niet op grond van artikel 10, tweede 

lid,. aanhef en onder g, van de Wob.. 

6. Specificering 

Voor een nadere specificering van mijn besluit ten aanzien van de afzonderlijke 

docume4en verwijsik u, near de bijlage bij dit besluit. In deze bijiage is van de 

documenten aangegeven,of het document wel, gedeeltelijk of niet openbaar wordt 

gemaakt, onder vermelding Van de toepasselijke Wob uitzonderingsgronden. 

7. Wijze van openbaarmaking 

Aangezien er belanghebbenden zijn bij de door u gevraagde openbaarmaking 

vindt de feitelijke. openbaarmaking van de documenten niet eerder pleats, dan 

twee weken na dagtekening van de'beschikking conform artikel 6, vijfde lid, van 

de Wob. Op deze wijze wordt aan deze,belanghebbenden de. mogelijkheid 

geboden om te:proberen de dpenbaarniaking tegen te houden. Dit kan door het 

indienen van een bezwaarschrift bij het Ministerie van Economische Zaken en door 

daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, 

het onderhavigabasluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen de termijn 
van twee weken na. dagtekening van het besluit een bezwaarschrift is ingediend 

en e'en voorlopige voorziening is aangevraagd, wordt de uitspraak van de 

voorzieningenrechter afgewacht, voordat tot daadwerkelijke openbaarmaking 

wordt miergegaan.  
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Een geahonimiseerd afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 

Hoogachtend, 

De Minister van Economische Zaken, 

namens deze, 

mr. dr. f „P. Hocigeveen MPA 

wnd...s cretaris-generaal 

Een belanghebbende die bezwaar heeftlegen de weigering om informatie 

openbaar to rnaken kan binnen zes wekenna de d6g.waarop dit bekend is 

gefriaakt een bezWaarschrift indienen.,Het bezwaarschrift moet door de indiener 

zijn.onderfekend en bevat ten minstd zijn naam' en adres, de dagtekening, een 

omschrijving van het.besluit'waartegen het bezwaar is gericht en de•gronden 

waarop Net bezwaar berust. Dit bezwaarschrift.moeti worden gericht aan de 

• MinisterV:an.Economische.Zaken, directie:Wetgeving en )uridische Zaken, 

Postbus 20401, 2500 EK 's4Gravenhage.. 

Eenbelanghebbende die openbaarmaking van inforrnatie wil voorkomen, kan 

binnen twee weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt, een 

bezwaarSchrift.iridienen.en de voorzieningenrechter vragen het besluit tot 

openbaarmaking voor de duur van de'procedure to schorsen. 

Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum. 
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