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Betrelt Woo-besluit Tata Steel 

Geachte 5.1.2.e 

In uw verzoek van 17 november 2021 heeft u mij gevraagd informatie openbaar 
te maken over alle documentatie en correspondentie dlie betrekking hebben op de 
verduurzaming Tata steel Nederland in de periode van 04-06-2020 tot en met 01-
11-2021 op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo).

Op 1 december 2021 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is 
ontvangen. Daarbij is aangegeven dat de beoorde ling van uw verzoek meer tijd in 
beslag neemt dan vier weken, omdat uw verzoek zo omvangrijk is dat ik hiervoor 
twee weken extra nodig zou hebben. De uiterlijke beslisdatum is daarmee 27 
januari 2021 geworden. 

u heeft mij op 31 januari 2022 in gebreke gesteld. Daarna is, behalve via de mail,
ook een aantal keren telefonisch overleg met u gevoerd over de stand van zaken
met betrekking tot het verloop van uw Wob-verzoek. Op 31 maart, 4 april, 14 juli
en 26 augustus is e-mail contact met u geweest over de stand van zaken en de
reden waarom nog niet aan uw verzoek voldaan was. Ik vind het jammer dat de 
behandeling van u verzoek veel langer heeft geduurd dan voorzien.

Wettelijk kader 

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking getreden. Deze 
wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), die gold ten tijde 
van indiening van uw verzoek. Ik behandel uw verzoek daarom als een verzoek op 
grond van de Woo. De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij 
deze brief. 

Op de inventarislijst in bijlage 2 van dit besluit en de met dit besluit openbaar te 
maken stukken wordt echter verwezen naar artikelen uit de Wob. Bij het nemen 
van het besluit is de Woo als wettelijk kader toegepast, maar het omzetten van 
deze verwijzingen naar alle documenten zou in dit stadium extra vertraging van 
het besluit tot gevolg hebben. Bij het onderdeel 'Overwegingen' verwijs ik bij de 
toegepaste uitzonderingsgronden naar zowel de Wob als de Woo. 
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Bezwaarclausule 

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 g�richt 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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