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Geachte 

In uw e-mail van 9 oktober jl., ontvangen op diezelfde dag, heeft u met een 
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) een kopie verzocht 
van vier complete aanvragen voor natuurvergunningen die door alle vier de 
luchthavens medio oktober 2020 bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit zijn ingediend.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief met kenmerk 
DGNVLG/20266315. In deze brief is tevens de beslistermijn verdaagd met vier 
weken tot 4 december 2020.

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

Inventarisatie documenten
De door u benoemde vergunningaanvragen zijn bij ons aangetroffen.

Besluit
Ik heb besloten de door u gevraagde informatie niet openbaar te maken. Voor de 
motivering verwijs ik u naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Overwegingen
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder f, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis 
te kunnen nemen van de informatie.
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Bij de documenten die u opvraagt speelt dit belang. In het onderhavige geval 
vraagt u documenten op die aan mij zijn toegezonden in het kader van aanvragen 
voor natuurvergunningen. Als geadresseerde heb ik er belang bij om deze 
documenten als eerste te beoordelen en vervolgens tot een zorgvuldig overwogen 
besluit te komen. Het zorgdragen voor een zorgvuldig en weloverwogen besluit 
acht ik ook in het belang van de aanvragers, die de documenten ter beoordeling 
hebben verstrekt aan het daartoe bevoegde bestuursorgaan, en niet ter 
beoordeling van eenieder. Mogelijkerwijs moet gedurende de beoordeling van de 
aanvraag ook nog aanvullende informatie worden opgevraagd. Het publiceren van 
de documenten aan eenieder zonder het daarbij behorende besluit leidt daarmee 
tot de mogelijkheid dat de aanvraag prematuur en onvoldoende gefundeerd wordt 
beoordeeld in het publieke debat.

Daarbij merk ik op dat de door u gevraagde documenten reeds openbaar zullen 
worden gemaakt bij het nemen van een (ontwerp-)besluit. Naar verwachting 
wordt medio januari het (ontwerp-)besluit met bijbehorende complete 
vergunningaanvragen openbaar gemaakt. Vanaf dat moment bent u en eenieder 
in de gelegenheid om van deze documenten kennis te nemen.

Nu het voornemen bestaat om de documenten uit eigen beweging te verstrekken 
bij het nemen van het (ontwerp-)besluit, zal een afweging moeten plaatsvinden 
tussen het belang bij onmiddellijke openbaarmaking enerzijds, en het belang om 
als geadresseerde eerst kennis te kunnen nemen van de documenten anderzijds.

In het onderhavige geval ben ik dan ook van oordeel dat het belang om als 
geadresseerde eerst kennis te kunnen nemen van de vergunningaanvragen en tot 
een (ontwerp-)besluit te komen, zwaarder moet wegen dan het belang van 
onmiddellijke openbaarheid. Ik heb derhalve besloten de desbetreffende 
informatie niet eerder te publiceren, dan nadat ik ten aanzien van de betreffende 
vergunningaanvragen een (ontwerp-)besluit heb genomen.

Plaatsing op internet
Dit besluit wordt geanonimiseerd op www.hjksoverheid.nl geplaatst.

Afschrift aan belanghebbenden
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.

DGNVLG / 20293517

Hoogachtend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze:

Eva Heijblom

Plaatsvervangend Secretaris-Generaal
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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 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
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 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 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;

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.

Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover
dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10, en 87 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
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b.
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a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties;
de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen;
de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 
nemen van de informatie;
het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en 
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu- 
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu- 
informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 
opweegt tegen het daar genoemde belang.
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie voorzover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 
karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken 
van milieu-informatie.
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het 
milieu.
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