


   
 

              
          

           
  

             
             

             
          

           
               

   

                
            
             

               
          

   

 
              

               

 
             

          
 

              
             
               

               
           

            
            

           
        

              
 

               
            

            
           

  

   



   
 

               
  

       
   

              
           

          

               
           

             
             
   

     
        

           
               

              
         

            
            

          
               

        

      
             
             

             
            
           

          
            

              
   

            
              

              
              
  

   



   
 

             

     
                 

           
           

            
          

              
             
           

          
             

         
             

            
              

             
      

          
   

                 
            

            
         

             
             

            
          

            
          

     

  
           

           
             

             
              

           
             
           
          

  

   





   
 

            
               

             
             

              
            

              
   

  

   



       

 
              

      

 
           

               
              

               
            

         
             

                
   

 
               

    

 
              

            
       

            
        

          
              

      
             

                 
  

           
               

                
              

         
             

 
              
               
                

             
 

 
              

             
              

            
             

  



               
              

              
               

         
               

              
    

          
             

             
             

             
          

            
                

    

 
              

               
  

               
        

 
             
          
        
           

     
             

        
           

       
               
             

          
 

            
       

             
           

            
       

       
       
      
             

   
          
           

           

                
        

          



               
             

   
           

          
                

            
              

            
 

                 
              

            
     

                
   

 
               

          
         

           
       

      
              

          
              

          
              

           
           
           

           
 

              
          

           
              

             

 
               

                 
           

 
           

             
               

                  
                 

              
             

   
               
              

             



              

             
               

           

 
               

             
          

       
                

 
             

         

 
           

     
             
             

       
          
             

             
            
           



Bijlage 2 ‐ Inventarislijst

Doc. nr. Datum Onderwerp document lopende Woo-zaken en 
langer dan zes maanden in behandeling op 20 juli 2022 Soort document Woo Ontvanger

1 13-2-2019 FW: Wob-verzoek Defensiefonds Mail Wob ContactWJZ

1a 16-1-2019 Web-verzoek Europees Defensiefonds Bijlage Ministerie van Algemene Zaken

2 17-5-2019 Verzoek om informatie op basis WOB ivm investering INEOS Brief 5.1.2.i [Naam medewerker EZK]

3 10-7-2019 Beroep op art. 6 Wob inzake de praktische uitvoering van het vonnis 
in de zogeheten Klimaatzaak

Brief 5.1.2.i Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat

4 3-12-2019 communicatie met belanghebbenden over de consumptie van dierlijke 
producten m.b.t. de website 'Iedereen doet wat'

Brief 5.1.2.i Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat

5 16-3-2021 Wob-verzoek Mail 5.1.2.i burgercorrespondentie

6 7-6-2021 Wob verzoek van [NAAM VERZOEKER] inzake aardgascondensaat 
overlaadstation in Roodeschool (vergunning E/EP/UM/5020638 - 

Mail Wob ContactWJZ

7 17-6-2021 Wob-verzoek van BEDRIJSNAAM inzake de door Nederland gevoerde 
Covid-19 aanpak

Mail 5.1.2.i Woo ContactWJZ

8 17-7-2021 wobverzoek [NAAM VERZOEKER] inzake documenten fieldlabs Mail 5.1.2.i Ministerie van Economische Zaken

9 2-11-2021 Indiening Wob-verzoek inzake de beleidsdeelneming Bonaire 
Brandstof Terminals B.V.

Brief 5.1.2.i Ministerie van Economische Zaken – 
t.a.v. Stef Blok 

10 5-11-2021 Wob verzoek [NAAM VERZOEKER] naar verhoogte gaswinning 2013 Mail 5.1.2.i Woo ContactWJZ

10a 5-11-2021 Wob-verzoek naar verhoogde gaswinning 2013 Bijlage 5.1.2.i Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat

11 16-11-2021 Wob-verzoek van Nieuwsuur inzake Tata Steel Nederland Mail 5.1.2.i Wob ContactWJZ

12 17-11-2021 [bedrijfsnaam] / advies [D20210072_I28777332] Mail 5.1.2.i Woo ContactWJZ

12a 17-11-2021 Wob-verzoek inzake vervaardiging mondkapjes Bijlage 5.1.2.i Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat

13 22-11-2021 WOB-verzoek dividendbelasting Mail 5.1.2.i Woo ContactWJZ

13a 22-11-2021 WOB-verzoek dividendbelasting.docx Bijlage Woo ContactWJZ

14 1-12-2021 Wob naar besluitvorming afbouwen gaswinning in 2018 en 
aanverwante zaken.

Mail 5.1.2.i Woo ContactWJZ

14a 30-11-2021 Wob naar besluitvorming afbouwen gaswinning in 2018 en 
aanverwante zaken.pdf

Bijlage 5.1.2.i Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat

15 6-12-2021 Nieuw WOB-verzoek Onyx/Riverstone Mail 5.1.2.i Woo ContactWJZ

16 22-12-2021 WOB verzoek inzake subsidies aan het World Economic Forum Mail Woo ContactWJZ

17 21-1-2022 FW: Doorgezonden Wob-verzoek aan EZK en LNV inzake het World 
Economic Forum (WEF)

Mail Woo ContactWJZ

17a 24-12-2021 WOB verzoek - WEF Bijlage Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties - t.a.v. CZW

18 27-12-2021 Opvragen documentatie (Wob verzoek) Brief Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat

19 12-1-2022
Wob inzake correspondentie en lopende contracten tussen de 
Nederlandse overheid en externe partijen in Duitsland aangaande de 
gaswinning in Groningen

Mail 5.1.2.i Wob ContactWJZ

20 18-1-2022 Wob-verzoek Protocol mijnbouwschade Groningen Mail Woo ContactWJZ

21 18-1-2022 Wob-verzoek d.d. 18 januari 2022 inzake relatie tussen de overheid 
(EZK en het CBS) en Mezuro B.V.

Mail 5.1.2.i Woo ContactWJZ

21a 18-1-2022 Brf. Wob verzoek aan EZK - 18.01.2022.pdf Bijlage 5.1.2.i Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat - t.a.v. Wob-functionaris

22 19-1-2022 Indiening Wob-verzoek inzake de compensatie hogere energieprijzen Brief 5.1.2.i Ministerie van EZK – t.a.v. minister M. 
Adriaansens

23 19-1-2022 WOB verzoek inzake WOB-verzoek Zeewolde Mail Woo ContactWJZ

23a 19-1-2022 WOB-verzoek 19012022 [persoonsnaam] inzake Zeewolde, 
mededinging, staatssteun.pdf

Bijlage Woo ContactWJZ

24 27-1-2022 Waterstofproductie en -infrastructuur in Noord-Nederland Brief Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat

#
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Bijlage 3 ‐ Dagen in behandeling

Doc. 
nr.

Onderwerp document lopende Woo-zaken en 
langer dan zes maanden in behandeling op 20 juli 2022

Datum 
ontvangst bij 
EZK

Aantal dagen in 
behandeling op 
20-7-2022

1 Web-verzoek Europees Defensiefonds 16-1-2019 1281

2 Verzoek om informatie op basis WOB ivm investering INEOS 17-5-2019 1160

3 Beroep op art. 6 Wob inzake de praktische uitvoering van het vonnis in de 
zogeheten Klimaatzaak 10-7-2019 1106

4 communicatie met belanghebbenden over de consumptie van dierlijke producten 
m.b.t. de website 'Iedereen doet wat' 3-12-2019 960

5 Wob-verzoek 16-3-2021 491

6 Wob verzoek van [NAAM VERZOEKER] inzake aardgascondensaat overlaadstation in 
Roodeschool (vergunning E/EP/UM/5020638 - Beschikking van 17 aug. 2005) 7-6-2021 408

7 Wob-verzoek van BEDRIJSNAAM inzake de door Nederland gevoerde Covid-19 
aanpak 17-6-2021 398

8 wobverzoek [NAAM VERZOEKER] inzake documenten fieldlabs 17-7-2021 368

9 Indiening Wob-verzoek inzake de beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals 
B.V. 2-11-2021 260

10 Wob verzoek [NAAM VERZOEKER] naar verhoogte gaswinning 2013 5-11-2021 257

11 Wob-verzoek van Nieuwsuur inzake Tata Steel Nederland 16-11-2021 246

12 [bedrijfsnaam] / advies [D20210072_I28777332] 17-11-2021 245

13 WOB-verzoek dividendbelasting 22-11-2021 240

14 Wob naar besluitvorming afbouwen gaswinning in 2018 en aanverwante zaken. 1-12-2021 231

15 Nieuw WOB-verzoek Onyx/Riverstone 6-12-2021 226

16 WOB verzoek inzake subsidies aan het World Economic Forum 22-12-2021 210

17 FW: Doorgezonden Wob-verzoek aan EZK en LNV inzake het World Economic Forum 
(WEF) 21-1-2022 180

18 Opvragen documentatie (Wob verzoek) 27-12-2021 205

19 Wob inzake correspondentie en lopende contracten tussen de Nederlandse overheid 
en externe partijen in Duitsland aangaande de gaswinning in Groningen 12-1-2022 189

20 Wob-verzoek Protocol mijnbouwschade Groningen 18-1-2022 183

21 Wob-verzoek d.d. 18 januari 2022 inzake relatie tussen de overheid (EZK en het 
CBS) en Mezuro B.V. 18-1-2022 183

22 Indiening Wob-verzoek inzake de compensatie hogere energieprijzen 19-1-2022 182

23 WOB verzoek inzake WOB-verzoek Zeewolde 19-1-2022 182

24 Waterstofproductie en -infrastructuur in Noord-Nederland 27-1-2022 174

#





2

in cyber zin; diplomatieke waarden en normen; correct omgaan met mensenrechten, rechtsbeginselen en 
internationale verdragen en samenwerkingsvormen; bewaken van soevereiniteit; goede bestuursvoering; 
integriteit; transparantie; en het correct omgaan met publieke middelen.' 

Naar aanleiding hiervan wil ik het Wob-verzoek ter behandeling doorsturen aan Defensie, EZK, en BZ. Daarnaast 
zal AZ het ook zelf in behandeling nemen. 

Hoewel de specificering op een aantal punten ook weer vragen kan oproepen, lijkt het mij dat het met name gaat 
om de rol van de verschillende bestuursorganen bij het Europees Defensiefonds en wat er gedaan wordt. Voor 
EZK wordt dan nog specifiek genoemd de positie van het Nederlandse bedrijfsleven. 
Daarbij staat het natuurlijk vrij voor elk ministerie afzonderlijk om per ministerie contact op te nemen met 
verzoekster. 

Zij verzoekt ook om één primaire beslissing voor alle stukken van de bestuursorganen, in reactie hierop zal ik 
aangeven dat dit niet mogelijk is en dat er per departement zal worden besloten.  

Voordat ik het verzoek doorstuur hoor ik graag of jullie hierover nog opmerkingen hebben. Kunnen jullie me dat 
uiterlijk vrijdag a.s. voor 12 uur laten weten? Een formele doorzendbrief zullen jullie dan nog ontvangen. 

Groet, 
 

  
....................... 
Kabinet Minister-President 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 | 2513 AA | Den Haag 
Postbus 20001 | 2500 EA | Den Haag 
....................... 

 
 

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e













Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

t.a.v. de Wob-coördinator

 10 juli 2019 

Betreffende: Beroep op art. 6 Wob inzake de praktische uitvoering van het vonnis in 

de zogeheten Klimaatzaak 

Geachte heer/mevrouw, 

 wil onder verwijzing naar de Wet openbaarheid bestuur (Wob) 

graag in het bezit komen van kopieën van informatiedragers (al dan niet digitaal) 

betreffende de uitvoering van het vonnis in de rechtszaak tussen stichting Urgenda en 

de Staat der Nederlanden. 

Een korte toelichting op deze rechtszaak die ook wel bekend is als de Klimaatzaak: 

In 2013 daagde stichting Urgenda de Nederlandse Staat voor de rechter, na de 

overheid in 2012 aangeschreven te hebben. Volgens Urgenda onderneemt de Staat te 

weinig tegen klimaatverandering. In juni 2015 werd Urgenda in het gelijk gesteld en 

de Staat bevolen tot het terugdringen van de broeikasgasemissies in 2020 met 25 

procent ten opzichte van 1990. Dit vonnis werd bevestigd in oktober 2018 in hoger 

beroep. Mede omdat het vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ was, zeiden 

achtereenvolgende verantwoordelijke ministers toe dat het vonnis zou worden 

uitgevoerd, parallel aan de voortgaande rechtsgang. In het najaar van 2018 werd voor 

uitvoering van het vonnis 500 miljoen euro begroot. In januari 2019 raamde het 

Planbureau voor de Leefomgeving dat het staande beleid niet zou volstaan voor het 

voldoen aan het vonnis. Op 28 juni kondigde het ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat daarom een pakket aanvullende maatregelen aan, bovenop de al in maart 

aangekondigde vervroegde sluiting van de Hemwegcentrale. Minister Wiebes gaf op 

28 juni mondeling aan dat er mogelijk nog nadere maatregelen volgen. 

3

5.1.2.e & 5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.e



Wij verzoeken u kopieën van informatiedragers te verstrekken, al dan niet in een 

digitaal formaat en/of omgezet in een digitale kopie, waaronder maar niet beperkt tot 

(concepten van) e-mails, (concepten van) notities, (concepten van) 

overlegdocumenten, (concepten van) app-berichten, (concepten van) 

gespreksverslagen, (concepten van) toelichtingen, (concepten van) analyses, 

(concepten van) app-berichten, (concepten van) achtergronddocumentatie, (concepten 

van) rapporten die betrekking hebben op: 

1. Maatregelen die zijn overwogen of verkend om te voldoen aan het vonnis in de

klimaatzaak, ook wanneer is besloten deze (nog) niet te nemen of

implementeren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, lijsten van (no regret)-

maatregelen, analyses en onderbouwing van mogelijke maatregelen danwel

oplossingsrichtingen

2. Mogelijke effecten van de onder punt 1 overwogen maatregelen. Dit omvat,

maar is niet beperkt tot, doorrekening van de effecten van maatregelen zoals,

maar niet beperkt tot, reductie van broeikasgasemissies, modellering van de

gevolgen van maatregelen en de wisselwerking van overwogen maatregelen

zoals gesteld onder punt 1 met ander (voorgenomen) klimaatbeleid zoals, maar

niet beperkt, tot het Klimaatakkoord

3. Onderbouwing van de keuze om potentiële maatregelen uit te voeren of (nog)

niet uit te voeren. Dit omvat, maar is niet beperkt, toetsingscriteria die zijn

gebruikt of zijn overwogen om de wenselijkheid van maatregelen te toetsen,

onderbouwing van deze toetsingscriteria en de daadwerkelijke toetsing van

maatregelen zoals gesteld onder punt 1 aan deze toetsingscriteria en reflecties

op de verwachte consequenties wanneer genomen maatregelen niet afdoende

blijken om te voldoen aan het vonnis

4. Inspanningen om in kaart te brengen in hoeverre staand klimaatbeleid afdoende

zou zijn om te voldoen aan het vonnis. Dit omvat, maar is niet beperkt tot,

analyses danwel doorrekeningen van de gevolgen van het staande

klimaatbeleid, inschatting in hoeverre hiermee wordt voldaan aan het vonnis,

inschattingen van de aanvullende benodigde maatregelen en reflectie op de

onzekerheid van deze ramingen, in bijzonder op de haalbaarheid van het

vonnis. Dit omvat nadrukkelijk ook adviezen en expertopinies en rapporten

ingewonnen bij derde partijen

5. Inschatting van de kosten van het uitvoeren van het vonnis, of juist niet

uitvoeren van het vonnis. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de onderbouwing

van de keuze 500 miljoen te begroten, ramingen van de kosten van maatregelen

zoals gesteld onder punt 1, en ramingen van de kosten van het geheel voldoen

aan het vonnis en inschattingen van de kosten die horen bij het niet voldoen aan

het vonnis

Dit verzoek zenden wij aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maar de 

reikwijdte van het verzoek betreft de overheid die hier wordt begrepen als ministeries 

en/of overheidsorganisaties en/of uitvoeringsorganisaties en/of andere overheden 



danwel overheidsorganisaties waarbij in bijzonder maar niet beperkt tot het ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Financiën en het ministerie 

van Justitie en Veiligheid. In gevallen waar documenten niet aanwezig zijn op het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat vragen wij u dit verzoek door te 

geleiden. 

Dit verzoek betreft informatiedragers uit de periode tussen 1 januari 2012 en heden. 

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet 

openbaarheid van bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in 

artikel 6, eerste lid van de Wob verzoek ik u mij de gevraagde informatie voor 7 

augustus 2019 toe te sturen. 

Wij hebben geprobeerd dit verzoek zo duidelijk en afgebakend mogelijk toe te lichten. 

Maar zijn natuurlijk bereid dit nader toe te lichten.  

Graag willen wij u vragen de ontvangst van dit verzoek in schrift te bevestigen. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e & 5.1.2.i











Van:  
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 16:10 
Aan: Woo ContactWJZ 
Onderwerp: Wob-verzoek van  inzake de door Nederland gevoerde Covid-

19 aanpak 

Ministerie van Economische Zaken 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Amsterdam, 17 juni 2021 

Betreft: documenten covid-aanpak 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij doen wij namens het programma een verzoek om toezending van informatie 
met betrekking tot de door Nederland gevoerde covid-aanpak. Daarbij verzoeken wij u in ieder 
geval afschriften van de volgende stukken toe te zenden: 

• Alle documenten (inclusief maar niet uitsluitend (concepten van) notulen,
contacten, correspondentie, emails, whatsappberichten, smsberichten, (online)
bijeenkomsten, agenda's, vergaderingen, modellen, scenario's, data, rapporten,
gespreksverslagen, notities, rapportages, memo's, onderzoeken, evaluaties,
analyses, grafieken, besluitvorming, adviezen en resultaten) over de periode
tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2021 die op enigerlei wijze betrekking hebben
op (mogelijke) maatregelen dan wel adviezen (al dan niet door ECDC dan wel
WHO dan wel het OMT geadviseerd) zoals (inclusief maar niet uitsluitend) het
ontraden dan wel verbieden van evenementen dan wel andere bijeenkomsten,
het adviseren dan wel verplichten tot het dragen van mondmaskers, de sluiting
dan wel andere inrichting van scholen/horeca/winkels, het opbouwen/versterken
van testcapaciteit en/of het uitvoeren/versterken van bron- en contactonderzoek
omtrent covid-19;

• Alle documenten (inclusief maar niet uitsluitend (concepten van) notulen,
contacten, correspondentie, emails, whatsappberichten, smsberichten, (online)
bijeenkomsten, agenda's, vergaderingen, modellen, scenario's, data, rapporten,
gespreksverslagen, notities, rapportages, memo's, onderzoeken, evaluaties,
analyses, grafieken, besluitvorming, adviezen en resultaten) over de periode
tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2021 die op enigerlei wijze betrekking hebben
op het juist níet ingrijpen, het géén, minder of ander soort maatregelen (zoals mbt
scholen, horeca, winkels, mondmaskers, evenementen, bijeenkomsten,
testcapaciteit, bron- en contactonderzoek) treffen, het afwachten, het voorstellen
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5.1.2.i

5.1.2.e & 5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.e & 5.1.2.i



dergelijke maatregelen op een later moment te (her)overwegen dan wel in te 
voeren, inclusief maar niet uitsluitend met verwijzingen naar mogelijke schade 
voor de economie dan wel maatschappij, inzake covid-19; 

• Alle documenten (inclusief maar niet uitsluitend (concepten van) notulen, emails,
whatsappberichten, smsberichten, (online) bijeenkomsten, agenda's,
vergaderingen, modellen, scenario's, data, rapporten, gespreksverslagen,
notities, rapportages, memo's, onderzoeken, evaluaties, analyses, grafieken,
besluitvorming, adviezen en resultaten) over de periode tussen 1 januari 2020 en
21 juni 2021 die op enigerlei wijze betrekking hebben op (de opbouw van)
(groeps)immuniteit dan wel (kudde)immuniteit dan wel 'herd immunity' dan wel
'immuniteit' dan wel natuurlijke seropositiviteit inzake corona;

• Alle documenten (inclusief maar niet uitsluitend (concepten van) emails,
whatsappberichten, smsberichten, correspondentie, faxen, gespreksverslagen,
agenda's, vergaderingen, modellen, scenario's, data, rapporten, notities,
rapportages, memo's, onderzoeken, evaluaties, analyses, grafieken,
besluitvorming, adviezen en resultaten) over de periode tussen 1 januari 2020 en
17 juni 2021 die op enigerlei wijze betrekking hebben op contacten tussen
(medewerkers van) uw ministerie met het ministerie van Volksgezondheid dan
wel het RIVM dan wel het ministerie van Algemene Zaken dan wel leden van het
Outbreak Management Team, waarin de opbouw van immuniteit dan wel
natuurlijke seropositiviteit in het kader van covid-19 een rol speelt;

• Alle documenten (inclusief maar niet uitsluitend (concepten van) emails,
whatsappberichten, smsberichten, correspondentie, faxen, gespreksverslagen,
agenda's, vergaderingen, modellen, scenario's, data, rapporten, notities,
rapportages, memo's, onderzoeken, evaluaties, analyses, grafieken,
besluitvorming, adviezen en resultaten) over de periode tussen 1 september 2020
en 31 december 2020 die op enigerlei wijze betrekking hebben op the Great
Barrington Declaration;

• Alle documenten (inclusief maar niet uitsluitend (concepten van) emails,
whatsappberichten, smsberichten, correspondentie, faxen, gespreksverslagen,
agenda's, vergaderingen, modellen, scenario's, data, rapporten, notities,
rapportages, memo's, onderzoeken, evaluaties, analyses, grafieken,
besluitvorming, adviezen en resultaten) over de periode tussen 1 januari 2020 en
21 juni 2021 die op enigerlei wijze betrekking hebben op contacten tussen
(medewerkers van) uw ministerie met Willem Engel dan wel andere leden van
Viruswaanzin dan wel Viruswaarheid dan wel met Barbara Baarsma dan wel
Coen Theulings dan wel andere leden van HerstelNL;

• Alle documenten (inclusief maar niet uitsluitend (concepten van) emails,
whatsappberichten, smsberichten, correspondentie, faxen, gespreksverslagen,
agenda's, vergaderingen, modellen, scenario's, data, rapporten, notities,
rapportages, memo's, onderzoeken, evaluaties, analyses, grafieken,
besluitvorming, adviezen en resultaten) over de periode tussen 1 januari 2020 en
21 juni 2021 die op enigerlei wijze betrekking hebben op contacten tussen
(medewerkers van) uw ministerie met (medewerkers van) het Zweedse
Folkhälsomyndigheten dan wel Zweedse corona-deskundigen inzake covid-19.



Dit verzoek doen wij op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daaruit vloeit voort 
dat u binnen 4 weken een besluit moet nemen op dit verzoek. 

Gegeven de overzichtelijkheid van dit verzoek en het journalistieke belang verzoeken wij u zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 28 dagen na dagtekening van dit verzoek te beslissen en 
geen gebruik te maken van de wettelijke verdagingsmogelijkheid. 

Indien de verzochte informatie niet op schrift is vastgelegd maar mondeling of anderszins is 
gedocumenteerd verzoeken wij u deze informatie te verzamelen en op schrift te stellen teneinde 
ons haar schriftelijk te doen toekomen. 

In het geval dat (delen van) de door ons verzochte informatie bij andere ministeries dan wel 
bestuurs- dan wel overlegorganen dan wel overheidsorganisaties aanwezig is/zijn (inclusief maar 
niet uitsluitend het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Algemene Zaken, Justitie 
& Veiligheid, de NCTV en/of MCCb) vragen wij u ons verzoek aan die betreffende organen door 
te geleiden. Indien deze documenten zich niet bij een bestuursorgaan bevinden dan verzoeken 
wij u om deze documenten op te vragen om daar vervolgens op te beslissen. 

Mocht u nog een nadere toelichting wensen op dit verzoek dan kunt u uiteraard contact met ons 
opnemen. Wij danken u bij voorbaat voor de aan dit verzoek te besteden aandacht. 

In afwachting van uw antwoord, verblijven wij, 

Hoogachtend namens  5.1.2.i

5.1.2.e & 5.1.2.i

5.1.2.e

5.1.2.i
5.1.2.i



Van:  
Verzonden: zaterdag 17 juli 2021 19:20 
Aan: Woo ContactWJZ 
Onderwerp: wobverzoek inzake documenten fieldlabs 

Ministerie van Economische Zaken 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Amsterdam, 17 juli 2021 

Betreft: documenten fieldlabs 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij doen wij namens het programma  een verzoek om toezending van informatie 
met betrekking tot ‘fieldlabs’. Daarbij verzoeken wij u in ieder geval afschriften van de volgende 
stukken toe te zenden: 

• Alle documenten (inclusief maar niet uitsluitend (concepten van) e-mails,
whatsapp- en sms-berichten, signal-berichten, intranetstukken, brieven, (online-
)bijeenkomsten, agenda’s, memo’s, mondelinge verslagen, notulen, contracten,
aanbestedingen, gunningen, tenders, subsidiekaders, kaderregelingen,
geformuleerde doeleinden, opdrachten, besprekingen, overleggen, afschriften,
accountantstukken, rapporten van feitelijke bevindingen, subsidiebeschikkingen,
projectadministratie, financiele verslagen, transacties, verleningsbeschikkingen,
rapportages, controleverklaringen, financiële verantwoordingen,
activiteitenverslagen, verklaringen inzake kosten en/of opbrengsten, assurance-
rapporten, subsidieaanvragen, terugbetalingen, begrotingen, resultaten, financiele
stukken) tussen 1 maart 2020 en 17 juli 2021 die op enigerlei wijze betrekking
hebben op fieldlabs(evenementen) (inclusief maar niet uitsluitend
contacten/communicatie hierover met Andreas Voss, dan wel medewerkers van
het RIVM, dan wel het ministerie van Volksgezondheid, dan wel het ministerie van
AZ, dan wel stichting Open Nederland, dan wel VNO-NCW, dan wel Tom
Middendorp).

Dit verzoek doen wij op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daaruit vloeit voort 
dat u binnen 4 weken een besluit moet nemen op dit verzoek. 
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5.1.2.e & 5.1.2.i

5.1.2.e & 5.1.2.i

5.1.2.e & 5.1.2.i

5.1.2.e & 5.1.2.i



Gegeven de overzichtelijkheid van dit verzoek en het journalistieke belang verzoeken wij u zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 28 dagen na dagtekening van dit verzoek te beslissen en 
geen gebruik te maken van de wettelijke verdagingsmogelijkheid. 

Indien de verzochte informatie niet op schrift is vastgelegd maar mondeling of anderszins is 
gedocumenteerd verzoeken wij u deze informatie te verzamelen en op schrift te stellen teneinde 
ons haar schriftelijk te doen toekomen. 

In het geval dat (delen van) de door ons verzochte informatie bij andere ministeries dan wel 
bestuursorganen dan wel overheidsorganisaties (inclusief maar niet uitsluitend het RIVM) 
aanwezig is/zijn, vragen wij u ons verzoek aan die betreffende organen door te geleiden. Indien 
deze documenten zich niet bij een bestuursorgaan bevinden, dan verzoeken wij u om deze 
documenten op te vragen om daar vervolgens op te beslissen. 

Mocht u nog een nadere toelichting wensen op dit verzoek dan kunt u uiteraard contact met ons 
opnemen. Wij danken u bij voorbaat voor de aan dit verzoek te besteden aandacht. 
In afwachting van uw antwoord, verblijven wij, 

Hoogachtend namens  

 
 

 

5.1.2.e & 5.1.2.i

5.1.2.e & 5.1.2.i

5.1.2.e

5.1.2.e & 5.1.2.i









Van:  
Verzonden: vrijdag 5 november 2021 16:24 
Aan: Woo ContactWJZ 
Onderwerp: Wob verzoek  naar verhoogte gaswinning 2013 
Bijlagen: 20211105 Wob EZK naar verhoogde gaswinning 2013.pdf 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Met vlag 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij doe ik u digitaal het bijgevoegde Wob-verzoek toekomen. 

Graag ontvang ik bevestiging van ontvangst. 

Met vriendelijke groet, 
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5.1.2.e & 5.1.2.i

5.1.2.e & 5.1.2.i

5.1.2.i







Van: Wob ContactWJZ 
Verzonden: dinsdag 16 november 2021 10:26 
Aan: Woo ContactWJZ 
Onderwerp: Wob-verzoek van  inzake Tata Steel Nederland 

Urgentie: Hoog 

Van:   
Verzonden: maandag 15 november 2021 15:33 
Aan: Wob ContactWJZ <WobContactWJZ@minezk.nl> 
CC:  
Onderwerp: wobverzoek  
Urgentie: Hoog 

Ministerie van Economische Zaken 
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag  

Amsterdam, 15 november 2021  

Betreft: documenten Tata Steel Nederland 

Geachte heer/mevrouw,  

Hierbij doen wij namens het programma een verzoek om toezending van informatie 
met betrekking tot ‘Tata Steel Nederland’. Daarbij verzoek ik u in ieder geval afschriften van de 

volgende stukken toe te zenden:  

• Alle documenten (inclusief maar niet uitsluitend (concepten van) e-mails, whatsapp- en
sms-berichten, signal-berichten, brieven, (online-)bijeenkomsten, agenda’s,
vergaderingen, memo’s, mondelinge verslagen, gespreksverslagen, notities, notulen,
modellen, scenario's, contracten, aanbestedingen, subsidiekaders, kaderregelingen,
geformuleerde doeleinden, opdrachten, besprekingen, overleggen, afschriften,
accountantstukken, rapporten van feitelijke bevindingen, subsidiebeschikkingen,
projectadministratie, financiële verslagen, transacties, verleningsbeschikkingen,
rapportages, verklaringen inzake kosten en/of opbrengsten, assurance-rapporten,
subsidieaanvragen, subsidieverstrekking, financiële stukken, vergunningstrajecten en
haalbaarheidsstudies.) tussen 4 juni 2020 en 1 november 2021 die op enigerlei wijze
betrekking hebben op de verduurzamingsopgave en/of verduurzamingsplannen danwel

CO2-reductie- en/of energietransitie-plannen van Tata Steel Nederland.
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5.1.2.i

5.1.2.e & 5.1.2.i

5.1.2.e & 5.1.2.i

5.1.2.e & 5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i



• Alle documenten (inclusief maar niet uitsluitend (concepten van) e-mails, whatsapp- en
sms-berichten, signal-berichten, brieven, (online-)bijeenkomsten, agenda’s,
vergaderingen, memo’s, mondelinge verslagen, gespreksverslagen, notities, notulen,
modellen, scenario's, contracten, aanbestedingen, subsidiekaders, kaderregelingen,
geformuleerde doeleinden, opdrachten, besprekingen, overleggen, afschriften,
accountantstukken, rapporten van feitelijke bevindingen, subsidiebeschikkingen,
projectadministratie, financiële verslagen, transacties, verleningsbeschikkingen,
rapportages, verklaringen inzake kosten en/of opbrengsten, assurance-rapporten,
subsidieaanvragen, subsidieverstrekking, financiële stukken, vergunningstrajecten en
haalbaarheidsstudies.) tussen 4 juni 2020 en 1 november 2021 die op enigerlei wijze
betrekking hebben op de verduurzamingsopgave en/of verduurzamingsplannen danwel
CO2-reductie- en/of energietransitie-plannen van Tata Steel Nederland in combinatie met
werkgelegenheid en/of ontslag personeel van Tata Steel Nederland en/of (gedeeltelijk(e))
sluiting/vertrek/faillissement/overname van Tata Steel Nederland en/of (gedeeltelijke)

nationalisatie van Tata Steel Nederland.

• Alle documenten, (inclusief maar niet uitsluitend) (concepten van) notulen, contacten,
correspondentie, emails, whatsappberichten, sms-berichten, signal-berichten, brieven,
(online)-bijeenkomsten, agenda's, vergaderingen, modellen, scenario's, data, rapporten,
gespreksverslagen, notities, rapportages, memo's, onderzoeken, evaluaties, analyses,
grafieken, besluitvorming, adviezen en resultaten, contracten, aanbestedingen,
subsidiekaders, kaderregelingen, geformuleerde doeleinden, opdrachten, besprekingen,
overleggen, afschriften, accountantstukken, rapporten van feitelijke bevindingen,
subsidiebeschikkingen, projectadministratie, financiële verslagen, transacties,
verleningsbeschikkingen, rapportages, verklaringen inzake kosten en/of opbrengsten,
assurance-rapporten, subsidieaanvragen, subsidieverstrekking, vergunningstrajecten en
haalbaarheidsstudies) over de periode tussen 4 juni 2020 en 1 november 2021, die op
enigerlei wijze betrekking hebben op Tata Steel Nederland in combinatie met (groene)
waterstof en/of CCS en/of CO2-transport/hergebruik/opslag.

• Alle contacten tussen (medewerkers dan wel vertegenwoordigers) van uw ministerie, alle
contacten tussen (medewerkers dan wel vertegenwoordigers) van uw ministerie met Tata
Steel en/of de FNV en/of VNO NCW en/of Shell en/of EBN en/of Gasunie en/of Port of
Amsterdam over de periode tussen 4 juni 2020 en 1 november 2021, die op enigerlei wijze
betrekking hebben op verduurzamingsplannen van Tata Steel Nederland zoals verwoord
in punt 1 van dit verzoek, dan wel op de thema's zoals verwoord in punt 2, dan wel op de

thema's zoals verwoord in punt 3.

Dit verzoek doen wij op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daaruit vloeit voort 

dat u binnen 4 weken een besluit moet nemen op dit verzoek. 

Gegeven de overzichtelijkheid van dit verzoek en het journalistieke belang verzoeken wij u zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 28 dagen na dagtekening van dit verzoek te beslissen en 

geen gebruik te maken van de wettelijke verdagingsmogelijkheid. 

Indien de verzochte informatie niet op schrift is vastgelegd maar mondeling of anderszins is 
gedocumenteerd verzoeken wij u deze informatie te verzamelen en op schrift te stellen teneinde 

ons haar schriftelijk te doen toekomen. 



In het geval dat (delen van) de door ons verzochte informatie bij andere ministeries dan wel 
bestuursorganen dan wel overheidsorganisaties aanwezig is/zijn, vragen wij u ons verzoek aan 
die betreffende organen door te geleiden. Indien deze documenten zich niet bij een 
bestuursorgaan bevinden, dan verzoeken wij u om deze documenten op te vragen om daar 

vervolgens op te beslissen. 

Mocht u nog een nadere toelichting wensen op dit verzoek dan kunt u uiteraard contact met ons 

opnemen. Wij danken u bij voorbaat voor de aan dit verzoek te besteden aandacht. 
In afwachting van uw antwoord, verblijven wij, 

Hoogachtend namens  5.1.2.i

5.1.2.e & 5.1.2.i

5.1.2.e

5.1.2.e & 5.1.2.i

5.1.2.i









Van:  
Verzonden: maandag 22 november 2021 09:45 
Aan: Woo ContactWJZ 
CC:  
Onderwerp: WOB-verzoek dividendbelasting 
Bijlagen: WOB-verzoek dividendbelasting.docx 

Urgentie: Hoog 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Met vlag 

Geachte heer / mevrouw 

bijgaand treft u namens mijn collega  en mijzelf een WOB-verzoek inzake de 
dividendbelasting.  

Met vriendelijke groet, 

This message may contain confidential (business) information and / or information which falls under the protection of journalistic 

sources and should be treated as such. If you are not the addressee of this message, please destroy this message without taking note 

of the content and do not use, copy and/or distribute this message and its content to others. 
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5.1.2.e & 5.1.2.i

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e & 5.1.2.i

5.1.2.e & 5.1.2.i



Ik wil u bij deze verzoeken om ons te verstrekken: alle documenten waaronder 
correspondentie, memo’s, notities, beleidsstukken, agenda’s, terugkoppelingsverslagen, e-
mails, sms- en whatsapp-verkeer en dergelijke van, naar en tussen het ministerie van 
Financiën, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, het ministerie van Algemene Zaken, en internationale bedrijven en 
organisaties die hun vertegenwoordigen, met betrekking tot de dividendbelasting, 
beleidsalternatieven voor de dividendbelasting en scenario’s (waaronder versterking, 
afschaffing en of aanpassingen belastingverdragen), verkenningen, analyses (waaronder die 
van de landsadvocaat) en beleidsmemo’s over de mogelijkheid van zetelverplaatsing van 
vennootschappen vanuit Nederland naar het buitenland in relatie tot dividendbelasting, 
over de periode van 4 juli 2020 tot en met 16 november 2021. 
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Van:  
Verzonden: woensdag 1 december 2021 08:37 
Aan: Woo ContactWJZ 
Onderwerp: Wob naar besluitvorming afbouwen gaswinning in 2018 en aanverwante 

zaken. 
Bijlagen: 20211201 Wob naar besluitvorming afbouwen gaswinning in 2018.pdf 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Met vlag 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij doe ik u digitaal het bijgevoegde Wob-verzoek toekomen. 

Graag ontvang ik bevestiging van ontvangst. 

Met vriendelijke groet, 
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5.1.2.e & 5.1.2.i

5.1.2.e & 5.1.2.i









Aan:  
Onderwerp: Update inzake WOB-verzoek Onyx/Riverstone 

Beste  

Op verzoek van onze Wob-unit stuur ik je onderstaande update met betrekking tot het Wob-verzoek 
inzake Onyx/Riverstone. 

Groet, 
 

+++ 

Geachte  

Hierbij nemen wij contact met u op met betrekking tot de voortgang van de behandeling van het WOB-
verzoek. 

Wegens de omvang van het verzoek en de noodzaak om bepaalde stukken gedurende enkele tijd voor 
zienswijze voor te leggen uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur, zijn wij momenteel nog 
bezig met de afronding van het besluit. We verwachten aankomende week een nadere planning te 

kunnen verstrekken ten aanzien van de afronding van uw WOB-verzoek. 

In geval van vragen of indien u behoefte heeft aan overleg naar aanleiding van deze e-mail, kunt u mij 

bereiken via onderstaande contactgegevens. 

Met vriendelijke groet, 

…………………………… 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
T: 06  
www.rijksoverheid.nl/ezk 

5.1.2.e & 5.1.2.i

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Van:  
Verzonden: woensdag 22 december 2021 11:56 
Aan: Woo ContactWJZ 
Onderwerp: WOB verzoek inzake subsidies aan het World Economic Forum 
Bijlagen: 002.jpg; 001.jpg

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Met vlag 

Geachte lezer(es), 

Uit recentelijk vrijgegeven documenten bleek dat uw ministerie afgelopen maart een groot bedrag aan 
subsidie aan het World Economic Forum heeft overgemaakt (zie attachments). Het baart mij zorgen dat 
deze organisatie haar tentakels nogal diep in onze overheid heeft zitten en ik wil dan ook graag, 
gebruikmakende van de WOB, het volgende weten: 

1. Welke andere bedragen zijn er nog meer, onder het mom van subsidie of wat dan ook, overgemaakt
naar het WEF door de overheid (welke instantie dan ook) in de laatste 20 jaar? Ik ontvang gaarne een
gedetailleerd overzicht.
2. Wat was het exacte doel van al deze schenkingen/subsidies? Graag per schenking/subsidie
specificeren.
3. Hoe is wettelijk vastgelegd, dat onze overheid volledig onafhankelijk van deze organisatie
functioneert? Welke wet kan ik hiervoor inzien?

Ik wijs U erop dat ik op de hoogte ben van de WOB en zie graag dat de overheid de geldende 
reactietermijn in acht neemt. 

Met Vriendelijke Groet, 
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5.1.2.e

5.1.2.e



Van:  
Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 10:52 
Aan: Woo ContactWJZ 
CC:  
Onderwerp: FW: Doorgezonden Wob-verzoek aan EZK en LNV inzake het World Economic 

Forum (WEF) 
Bijlagen: Wob verz  inzake WEF.pdf 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Met vlag 

Hoi  

Nóg een Wob-verzoek over het WEF. Doorgestuurd door BZ. Doorgestuurd aan zowel LNV als EZK. 
(LNV) en (EZK) pakken ook dit verzoek op bij hun respectievelijke ministeries. 

Excuses dat ze zo binnendruppelen 

Hartelijke groet, 
 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 20 januari 2022 17:13 
Aan @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: verzoek BZK  

Van: @minbuza.nl> 
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 15:08 
Aan: @minbuza.nl> 
Onderwerp: verzoek BZK  

Van @minbuza.nl> 
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 14:58 
Aan @minbuza.nl> 
Onderwerp: FW: Wob-verzoeken WEF 
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5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e









Van:  
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 14:04 
Aan: Woo ContactWJZ 
Onderwerp: Wob-verzoek Protocol mijnbouwschade Groningen 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Met vlag 

Aan: minister van Economische Zaken en Klimaat 

, 18 januari 2022 

Inzake:     Wob-verzoek met betrekking tot Protocol mijnbouwschade Groningen 

Geachte minister, 

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verzoek ik u mij alle documenten te verstrekken 

met betrekking tot de hierna te noemen bestuurlijke aangelegenheid:   

de voorbereiding en totstandkoming van het Protocol mijnbouwschade Groningen, hierna: het 

Protocol, dat als bijlage 1 is gevoegd bij het Besluit mijnbouwschade Groningen*, hierna: het 

BmG. 

*Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met de
Minister voor Rechtsbescherming van 31 januari 2018, nr. WJZ / 18018309, tot vaststelling
van het Protocol mijnbouwschade Groningen en tot instelling van de Tijdelijke commissie
mijnbouwschade Groningen en van de Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften
mijnbouwschade Groningen (Besluit mijnbouwschade Groningen), Staatscourant 1
februari 2018, nr 6398. In werking getreden op 19 maart 2018. Zie de link naar overheid.nl:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040584/2018-03-19

Voor uw oriëntatie verwijs ik naar de brief van 30 juni 2017 van de minister van EZ aan de Tweede 

Kamer, TK 2016-2017, 33529, nr. 357, waarin bondig de voorbereiding van het Protocol aan de 

orde komt:  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33529-357.html 
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5.1.2.e

5.1.2.e



Mijn verzoek is beperkt tot documenten uit de periode 1 september 2017 tot 1 februari 2018. 

Ik verzoek u mij alle desbetreffende documenten te verstrekken. Daaronder vallen in ieder geval: 

- conceptteksten van (delen van) het Protocol en toelichtingen daarbij

- alle documenten inzake informatiebijeenkomsten en besprekingen met, of bezoeken van

ambtenaren en/of de minister van EZ aan, met name (maar niet beperkt tot) de provincie

Groningen, Groninger gemeenten, de Nationaal Coördinator Groningen en

belangengroepen van bewoners zoals Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem

Beweging en mogelijk andere personen, adviseurs of instanties

- tegenvoorstellen/concepten voor een protocol (voor het Protocol) vanuit de regio, onder

meer van de noordelijke provincies en/of belangengroepen van bewoners zoals Groninger

Gasberaad en Groninger Bodem Beweging of een combinatie van dergelijke

overheden/instanties/personen) of van andere betrokkenen.

- En voorts alle andere interne en externe documenten, zoals correspondentie, e-mails,

notities, memo’s, (juridische) adviezen en analyses van en aan bijvoorbeeld:

* (medewerkers van) het ministerie/de minister van EZ

* Nationaal Coördinator Groningen

* de reflectiecommissie (vermeld in de hiervoor genoemde Kamerbrief van de

minister van EZ)

* Onafhankelijk Raadsman (idem)

* Raad voor de rechtspraak (idem)

* Arbiters Bodembeweging (idem)

* Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (idem)

* technische en juridische adviesbureaus of adviseurs, onder wie advocaten

* (aanstaande) leden van het bestuur van de bij het BmG opgerichte Tijdelijke

Commissie Mijnbouwschade Groningen (hierna: TCMG) en de Tijdelijke commissie

advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen

(bezwaaradviescommissie) van de TCMG.



Het bovenstaande is louter voor uw oriëntatie. Het kan goed zijn dat ook andere 

personen/instanties betrokken waren bij de voorbereiding/totstandkoming van het Protocol in 

genoemde periode van 1 september 2017 tot 1 februari 2018. Desbetreffende documenten vallen 

uiteraard ook onder mijn verzoek. 

Ik begrijp dat verstrekking van de documenten geschiedt door plaatsing op de website van uw 

ministerie. Mocht dit anders zijn, wilt u mij dat dan berichten? Als u de documenten ook aan mij 

persoonlijk verstrekt, dan graag per e-mail. 

Eventuele kosten verbonden aan de uitvoering van mijn verzoek zal ik uiteraard voldoen. 

Graag verneem ik uw besluit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken. 

Kunt u mij een ontvangstbevestiging van deze e-mail sturen? 

Hoogachtend, 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 

5.1.2.e





















         

    

             
            

           
           

             
              

            
          

         

          
         

            
              

          
           

            
        

           
            
            

            
           

             
              

   

           
       



Van:  
Verzonden: woensdag 19 januari 2022 12:36 
Aan: Woo ContactWJZ 
Onderwerp: WOB verzoek inzake WOB-verzoek Zeewolde  
Bijlagen: WOB-verzoek 19012022  inzake Zeewolde, mededinging, 

staatssteun.pdf 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Met vlag 

LS, 

Bijgaand mijn WOB-verzoek inzake mededinging, staatssteun en grondtransacties met betrekking tot een 
grondtransactie in de gemeente Zeewolde en het samenwerken met en het bieden van ondersteuning 
aan Polder Networks BV, Facebook dan wel enig ander aan Meta gelieerde entiteit(en). 

Kunt u mij een bevestiging van ontvangst van mijn WOB-verzoek sturen? 

Met vriendelijke groet,  
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5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e







Zoekopdracht 1: 

Alle stukken die aan bovenstaande criteria voldoen, dienen vervolgens minstens 1 

van de volgende combinaties van woorden te bevatten, in welke volgorde dan ook: 

1. "Juridisch(e)", "bindend(e)";

2. "Juridisch(e)", "verbindend(e)"

3. "Juridical(ly)", "binding";

4. "Juridical(ly)", "obligatory";

5. "Juridical(ly)", "obligation(s)";

6. "Juridical(ly)", "tying";

7. "Legal(ly)", "binding";

8. "Legal(ly)", "obligatory";

9. "Legal(ly)", "obligation(s)";

10. "Legal(ly)", "tying";

11. "Wettelijk", "bindend(e)";

12. "Wettelijk", "verbindend(e)";

Zoekopdracht 2: 

Vervolgens dienen alle gevonden stukken uit zoekopdracht 1, ook minstens 1 van de 

volgende volledige woorden te bevatten: 

1. "overeenkomst(en)";

2. "agreement(s)";

3. "contract( en)";

4. "contract(s)";

5. "conventie(s)";

6. "convention(s)";

7. "afspra(a)k(en)";

8. "arrangement(s)";

Zoekopdracht 3: 

Vervolgens dienen alle gevonden stukken uit zoekopdracht 2, ook minstens 1 van de 

volgende volledige woorden te bevatten: 

1. "World Economie Forum";

2. "WEF
U

;

3. "Europese Unie";

4. "European Union";

Zoekopdracht 4: 

Vervolgens dienen alle gevonden stukken uit zoekopdracht 3, ook minstens 1 van de 

volgende volledige woorden te bevatten: 

1. "Sustainable lnvestment Policy";

2. "SIP";

3. "Tropical Forest Alliance";
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4. "TFA";
5. "Food Systems lnitiative";
6. "FSI";
7. "Food lnnovation Hubs";
8. "FSH";
9. "Great Reset";
10. "GR"
11. "Regional Action Group";
12. "RAG";

Alle informatie stukken die na deze 4de zoekopdracht zijn gevonden, zijn alle documenten 
die ik graag zou willen ontvangen. 

Ter interpretatie van de opsommingen in de zoekopdrachten 1, 2, 3 en 4: 
- Alles tussen de () haakjes dient opgevat te worden als zowel het woord in enkelvoud,

als in meervoud, als zijnde beide combinaties.
- Alle woorden dienen opgezocht te worden zonder gevoeligheid van hoofdletters.

De woorden in kwestie staan tussen dubbele aanhalingstekens, vandaar dienen die
aanhalingstekens niet meegenomen te worden in de zoekopdrachten.
Het is voor de behandeling van dit web-verzoek van belang, dat eerst zoekopdracht
1 wordt uitgevoerd, en dan de resultaten die daaruit voortkomen, dat die verder
worden gefilterd door de opvolgende zoekopdrachten.

Graag zou ik de betreffende informatiestukken zo spoedig mogelijk willen ontvangen. 
Mocht u beschikken over andere documenten die - aanvullend of in plaats van gevraagde 
documenten - inzicht in deze bestuurlijke aangelegenheid kunnen geven, dan verzoek ik u 
die documenten ook te verstrekken.

Ik zou graag wekelijks op de hoogte worden gehouden, over de behandeling en voortgang 
van het verzoek. 

Indien het mogelijk is, zou ik graag de stukken ontvangen via e-mail, in een voor de mens 
leesbaar en begrijpbaar formaat. Als dit niet mogelijk is ontvang ik deze graag per post. 

Indien er bepaalde gedeeltes van dit verzoek, niet onder de WOB vallen, zou ik graag de 
andere vragen, die wel onder de WOB vallen, graag alsnog zo volledig mogelijk beántwoord 
krijgen. 

Wanneer u van mening bent dat persoonlijke beleidsopvattingen in documenten opgesteld 
voor intern beraad integrale openbaarmaking van die documenten in de weg staan, verzoek 
ik subsidiair om openbaarmaking van de persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot de 
betrokkene herleidbare vorm, en meer subsidiair om openbaarmaking van de feitelijke 
informatie die geen persoonlijke beleidsopvatting is. 

Indien u tot het oordeel komt dat het belang van bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer integrale openbaarmaking van documenten in de weg staat, verzoek ik 
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L.S.

Middels deze brief dien ik bij u een verzoek in tot openbaring van informatie op basis van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur (WOB-verzoek). Graag zou ik documentatie ontvangen omtrent 
waterstofproductie en -infrastructuur in Noord-Nederland (provincies Groningen, Friesland en 
Drenthe en het Noordzeegebied) waarbij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in 
enige capaciteit betrokken is. Specifieker omvat dit verzoek: 

1. Communicatie van ministerieambtenaren en anderszins het ministerie representerende
personen (e-mails, gespreksverslagen, etc.) over onderwerpen van belang voor
waterstofproductie en -infrastructuur in Noord-Nederland, zowel onderling als met andere
partijen, waaronder bedrijven, (inter)nationale overheidsorganisaties en
belangenverenigingen.

2. Communicatie niet betreffende waterstof van ministerieambtenaren en anderszins het
ministerie representerende personen (e-mails, gespreksverslagen, etc.) met partijen met een
gevestigd belang in de productie en het vervoer van waterstof, zoals New Energy Coalition,
Gasunie, Shell, en overige deelnemers van projecten op het gebied van waterstof waaraan
uw ministerie direct of indirect deelneemt, voor zover deze communicatie de samenwerking
op het gebied van waterstofproductie en -infrastructuur in Noord-Nederland (in)direct
raakt. Indirecte deelname geschiedt bijvoorbeeld in de rol van aandeelhouder van een
deelnemende partij, zoals Energie Beheer Nederland of Gasunie.

3. Interne documentatie waarin gereflecteerd wordt op de wenselijkheid of haalbaarheid van
waterstofproductie en -infrastructuur in Noord-Nederland danwel de samenwerking met
andere partijen hieromtrent, inclusief interne memo’s, rapporten, presentaties en dergelijke.

4. Documenten door andere partijen gedeeld met het ministerie in relatie tot
waterstofproductie en -infrastructuur in Noord-Nederland, voor zover te openbaren op basis
van de WOB.

Het doel van dit verzoek is om inzicht te krijgen in de publiek-private processen, met name op het 
gebied van interpersoonlijk contact, die dienen en dienden ter ondersteuning van het opzetten van 
grootschalige waterstofproductie en -vervoersinfrastructuur in Noord-Nederland. Mocht u 
beschikken over andere documenten die aanvullend op, of in plaats van, de gevraagde documenten 
inzicht kunnen geven in deze processen, dan verzoek ik u die documenten ook te verstrekken. 

Indien om redenen van uitvoerbaarheid gewenst kan het verzoek temporeel begrensd worden tot de 
periode 1 januari 2011 tot heden (dagtekening bovenaan brief).  

Ik begrijp dat mijn verzoek mogelijk omvangrijk is. Wellicht kunnen we in goed overleg een selectie 
maken van documenten die ik daadwerkelijk wens in te zien, en andere documenten die wel onder 
de reikwijdte van het verzoek vallen maar die, wat mij betreft, niet verstrekt hoeven te worden. Om 
die reden stel ik voor dat u, als eerste stap, een index maakt van beschikbare documenten, zonder 
nog te beslissen over openbaarmaking van die documenten. Met deze handreiking hoop ik u onnodig 
werk te besparen. Mocht u hier niet toe bereid zijn, dan handhaaf ik mijn verzoek om verstrekking 
van alle gevraagde documenten. 
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Indien u vragen heeft over dit verzoek, of nadere precisering gewenst is, kunt u mij bereiken via 
onderstaande contactgegevens. Graag zie ik van u een bevestiging van ontvangst van dit verzoek 
tegemoet.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

E-mail: 
Tel: 

Adres:   
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