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Datum 	1 december 2020 
Onderwerp Beslissing op uw Wob-verzoek van 30 september 2020 

Geachte 

Bij brief van 30 september 2020 hebt u bij mijn ministerie met een beroep op de 
Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) een verzoek ingediend, dat 
betrekking heeft op het Experiment gesloten coffeeshopketen, door u ook 
aangeduid als het wietexperiment. 

U hebt verzocht om kopieën van alle documenten betreffende alle 149 aanvragen 
van personen, organisaties of bedrijven om mee te mogen doen als teler aan het 
wietexperiment, ingekomen in de periode 1 juli 2020 tot en met 28 juli 2020. 

Eerder contact en eerdere correspondentie 
De ontvangst van uw verzoek is bij brief van 12 oktober 2020, met kenmerk 

bevestigd. 

Op 28 oktober 2020 heeft een telefonisch gesprek plaatsgevonden tussen u en 
een medewerker van mijn ministerie. In dit gesprek is u medegedeeld dat slechts 
1 van de 149 aanvragen om mee te mogen doen als teler aan het wietexperiment 
op mijn ministerie is aangetroffen en dat deze aanvraag door het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) zal worden beoordeeld. 

Op 29 oktober 2020 bent u per e-mailbericht geïnformeerd dat het niet is gelukt 
binnen vier weken een beslissing te nemen op uw Wob-verzoek. 

Op 20 november 2020 heeft een telefonisch gesprek plaatsgevonden tussen u en 
een medewerker van het ministerie van VWS. Op 23 november 2020 is de inhoud 
van dat gesprek door een medewerker van mijn ministerie per e-mailbericht aan 
u bevestigd, namelijk dat mijn ministerie behalve één (1) aanvraag om mee te 
mogen doen als teler aan het wietexperiment geen documenten heeft die onder 
uw Wob-verzoek vallen en dat de ene aanvraag door het ministerie van VWS zal 
worden meegenomen in de inventarisatie. Dit besluit bevestigt deze mededeling. 

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

Ons kenmerk 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 
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Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek is één document aangetroffen. Dit betreft één (1) 
aanvraag van een persoon, organisatie of bedrijf om mee te mogen doen als teler 
aan het wietexperiment, die in de periode 1 juli 2020 tot en met 28 juli 2020 bij 
mijn ministerie is ingekomen. Bij het ministerie van VWS zijn alle 149 aanvragen 
ingekomen. Onder die 149 aanvragen bevindt zich ook de aanvraag die bij mijn 
ministerie is ingekomen. 

Tussen mijn ministerie en het ministerie van VWS heeft overleg plaatsgevonden, 
waarbij is afgesproken dat het ministerie van VWS alle 149 aanvragen zal 
inventariseren. Voor een beoordeling op grond van de Wob van de aanvraag die 
(ook) bij mijn ministerie is ingekomen, verwijs ik u daarom naar het besluit dat 
mijn ambtsgenoot van VWS hierover zal nemen. Verder zijn er bij mijn ministerie 
geen documenten aangetroffen met de door u gevraagde informatie. 

Besluit 
Voor de beoordeling van het op mijn ministerie aangetroffen document, verwijs ik 
u naar het besluit dat mijn ambtsgenoot van VWS zal nemen. Ik zie geen 
aanleiding om over dit document anders te oordelen dan mijn ambtsgenoot en 
beschik verder niet over documenten. 

Directoraat-Generaal 
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Datum 
1 december 2020 

Ons kenmerk 

Hoogachtend, 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 

Waarnemend afdelingshoofd Juridische, 
Bestuurlijke en Operationele Zaken 

Tegen dit besluit kunt u 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 Justitie en Veiligheid, t.a.v. de directie Wetgeving en Juridische Zaken, 
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Bijlage 1: relevante Wob-artikelen 

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 over een 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; 
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