
 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

 

 
T.a.v.  

 
 

 
Per e-mail: @houthoff.com 

 

Datum 17 mei 2021 
Betreft Besluit op Wob-verzoek d.d. 2 maart 2021 inzake 

wegenbouwbitumenzaak uit 2006  
 

 Pagina 1 van 4 
 
 

 

 

 

Directoraat-generaal Natuur, 
Visserij en Landelijk gebied 
 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001858272854000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/lnv 

 

Ons kenmerk  
DGNVLG / 21079493 

 

 

Bijlagen 
1 
 

 
 

 
Geachte , 
 
In uw brief van 2 maart 2021, ontvangen op 3 maart 2021, heeft u met een 
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht 
over de wegenbouwbitumenzaak uit 2006.  
 
U vraagt kopieën van des navolgende documenten (al dan niet digitaal): 
  

 Alle documenten inzake het Collectief Akkoord 
 Alle bij de overheid beschikbare informatie (bijvoorbeeld maar niet 

beperkt tot: (concept)overeenkomsten, (ambtelijke) adviezen, (interne) 
memo's, (interne) notities, (interne) rapporten, presentaties, (interne) 
notulen en (interne) verslagen) afkomstig van uzelf, de afzonderlijke 
Opdrachtgevers dan wel van derden, waaronder het ministerie van 
infrastructuur & Waterstaat ("l&W"), het ministerie van Economische 
Zaken & Klimaat ("EZK"), (de commissie van) het (toenmalige) ministerie 
van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ("VROM")3, 
de (overige) procederende departementen“*, de NMa (thans ACM), de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal ("de Tweede Kamer"), de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal ("de Eerste Kamer") en het (toenmalige) 
kabinet betreffende het (overleg, de onderhandelingen en de 
besluitvorming over het) Collectief Akkoord. 

 Alle bij de overheid beschikbare (schriftelijke en digitale) correspondentie 
(in de breedste zin) met (de Vakgroep Bitumineuze Werken van) Bouwend 
Nederland, de (rechtsvoorgangers van) wegenbouwers BAM, Ballast 
Nedam, Heijmans, HBG, Dura Vermeer en KWS, de (afzonderlijke) 
Opdrachtgevers alsmede derden waaronder l&W, EZK, de NMa (thans: 
ACM), (het toenmalige) VROM, de (afzonderlijke) procederende 
departementen, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het (toenmalige) 
kabinet, betreffende het (overleg, de onderhandelingen en de 
besluitvorming over het) Collectief Akkoord vanaf het begin jaar 1994 tot 
aan heden. 

 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar bijlage 1. 
Inventarisatie documenten  
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Er zijn geen documenten bij het ministerie met de door u gevraagde informatie. 
Na onderzoek is gebleken dat er geen documenten, zoals bedoeld in uw verzoek 
aangetroffen zijn. U heeft soortgelijke verzoeken ingediend bij de volgende 
bestuursorganen:  
a. Ministerie Infrastructuur en Waterstaat 
b. Autoriteit Consument & Markt 
c. Ministerie van Justitie en Veiligheid 
d. Ministerie van Defensie  
e. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
f. Provincie Noord Holland 
g. Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
h. Gemeente Amsterdam 
i. Gemeente Rotterdam 
j. Gemeente Haarlemmermeer  
Verder is mij niet bekend of de informatie bij een ander bestuursorgaan aanwezig 
is. Ik zal uw verzoek daarom niet doorsturen.  
 
Besluit 
Ik heb besloten uw verzoek af te wijzen aangezien er geen documenten bij het 
ministerie zijn met de door u gevraagde informatie. 
 
Wijze van openbaarmaking  
Dit besluit wordt geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl geplaatst. 
 
 
Hoogachtend, 
 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

drs. D.L.M. Slangen 
Directeur Natuur 
 
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 uit de 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 3 
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of 
bedrijf. 
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het 
daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te 
ontvangen. 
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
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4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan 
de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem 
daarbij behulpzaam. 
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11. 
 
Artikel 4  
Indien het verzoek betrekking heeft op gegevens in documenten die berusten bij 
een ander bestuursorgaan dan dat waarbij het verzoek is ingediend, wordt de 
verzoeker zo nodig naar dat orgaan verwezen. Is het verzoek schriftelijk gedaan, 
dan wordt het doorgezonden onder mededeling van de doorzending aan de 
verzoeker. 
 
Artikel 6 
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek 
is ontvangen. 
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. 
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk 
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. 
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de 
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na 
die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven 
aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de 
belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de 
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het 
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder 
vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden 
gegeven. 
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de 
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar 
verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de 
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is 
bekendgemaakt. 
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-
informatie: 

a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee 
weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te 
verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar 
tegen heeft; 

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, 
indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een 
verlenging rechtvaardigt; 

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing. 

 




