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Beslissing op bezwaar

,

Bij brief van 19 december 2019 heeft u namens
bezwaar gemaakt
tegen mijn besluit van 5 december 2020 (ANVS-2019/17564) op grond van de
Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Daarin heb ik besloten op uw
informatieverzoek over het ter goedkeuring voorgelegde plan van aanpak RWMP
van NRG inclusief bijlagen, de hierop volgende correspondentie tussen NRG en de
ANVS, een kopie van het goedgekeurde plan van aanpak en informatie over een
overleg met betrekking tot het EJP (het 'European Joint Program') dat op of
omstreeks 20 juni 2018 heeft plaatsgevonden.
Met deze brief beslis ik op uw bezwaarschrift.
Besluit
Ik verklaar uw bezwaar deels gegrond, omdat één passage ten onrechte niet
openbaar is gemaakt. Voor het overige verklaar ik uw bezwaar ongegrond.
Verloop van de procedure
In uw e-mail van 21 oktober 2019 heeft de
met een beroep op de
Wob verzocht om informatie over het ter goedkeuring voorgelegde plan van
aanpak RWMP van NRG inclusief bijlagen, de hierop volgende correspondentie
tussen NRG en de ANVS en een kopie van het goedgekeurde plan van aanpak. Dit
verzoek betrof tevens informatie over een overleg met betrekking tot het EJP
(het 'European Joint Programme') dat op of omstreeks 20 juni 2018 bij de ANVS
heeft plaatsgevonden.
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 23 oktober
2019, kenmerk ANVS-2019/16351.
Bij besluit van 5 december 2019 (ANVS-2019/17564) is op uw verzoek om
informatie beslist. Besloten is de documenten openbaar te maken met
uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens, gegevens die de
veiligheid van de Staat kunnen schaden, bedrijfs- en fabricages gegevens en
persoonlijke beleidsopvattingen uit intern beraad.
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Bij brief van 19 december 2019 heeft u tegen dit besluit bezwaar gemaakt. In de
brief heeft u aangegeven af te zien van het recht om gehoord te worden.
Bij brief van 8 januari 2020 (ANVS-2019/19230) is de ontvangst van uw
bezwaarschrift bevestigd.
Bij brief van 28 februari 2020 (ANVS-2020/2706) is de beslissing op bezwaar met
zes weken verdaagd tot uiterlijk 9 april 2020.
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Bij e-mail van 10 maart 2020 is aan betrokkenen bij de e-mail 'Stukken mbt EJP',
document c, 'Verslag d.d. 21 juni 2018 van overleg EJP op 20 juni 2018' (e-mail
d.d. donderdag 21 juni 2018 15:08:53) gevraagd om uiterlijk binnen twee weken
zienswijzen in te dienen over de alsnog te openbare passage. Een tweetal
betrokkenen heeft aangegeven daartegen geen bezwaar te hebben en er zijn geen
verdere reacties ingekomen.
Ten aanzien van de ontvankelijkheid
Uw bezwaarschrift is ingediend binnen zes weken na bekendmaking van het
bestreden besluit. Het voldoet ook aan de overige door de Awb gestelde eisen
zodat het bezwaarschrift ontvankelijk is.
Wettelijk kader
Op het besluit zijn de wettelijke bepalingen van de Wob van toepassing. Voor de
relevante wetsartikelen (de artikelen 10 en 11 van de Wob) verwijs ik u naar
www.wetten.overheid.n1
Beoordeling van het bezwaar
Uw bezwaar heeft betrekking op het verslag van een overleg van 20 juni 2018
over het EJP (het 'European Joint Programme') en de stukken met betrekking tot
Plan van Aanpak RWMP', document 15 (bijlage mail 14 oktober Aanvulling PvA
RWMP').
Gronden van bezwaar
In uw bezwaarschrift heeft u - kort samengevat - het volgende aangevoerd:
a. Ten aanzien van het document 'Stukken mbt EJP', document c, 'Verslag d.d.
21 juni 2018 van overleg EJP op 20 juni 2018' geeft u aan dat gelakte
passage niet kunnen worden aangemerkt als 'intern beraad' zoals bedoeld in
artikel 11 Wob omdat het verslag dat de passage bevat, niet is opgesteld door
een medewerker van de ANVS, maar door een consultant werkzaam bij een
vergunninghouder.
b. Ten aanzien van stukken mbt PvA RWMP', document 15, 'Bijlage mail 14
oktober Aanvulling PvA RWMP' geeft u aan dat het een passage betreft welke
voor de vergunninghouder naar de ANVS is gestuurd en openbaarmaking
ervan niet op grond van artikel 11 van de Wob ('intern beraad') kan worden
geweigerd.
Overwegingen ten aanzien van de gronden van het bezwaar
Ad a. Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen. Artikel 11, vierde lid, van de Wob, bepaalt dat bij deze grond
in het geval van milieu-informatie verstrekking slechts achterwege blijft als het
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algemene belang van openbaarheid niet opweegt tegen het belang van de
vertrouwelijkheid van de informatie.
Zoals ik ook in mijn besluit heb aangegeven, blijkt uit de wetsgeschiedenis dat
onder het begrip "documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad" onder
meer moeten worden begrepen: notulen, samenvattingen en conclusies van
interne besprekingen. Ten aanzien van deze stukken moet van de bedoeling om ze
als stukken voor intern beraad beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men
moet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen vermoeden. Deze beperking op de
informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage
van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij
de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle
openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen communiceren. Onder
persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies,
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.
Uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 11 van de Wob
(Kamerstukken II 1986/87, 19 859, nr. 3, blz. 13) volgt verder dat het interne
karakter van een stuk wordt bepaald door het oogmerk waarmee dit is opgesteld.
Degene die het document heeft opgesteld moet de bedoeling hebben gehad dat dit
zou dienen voor hemzelf of voor het gebruik door anderen binnen de overheid.
Ook documenten die afkomstig zijn van derden die niet tot de kring van de
overheid behoren, kunnen worden aangemerkt als documenten die zijn opgesteld
ten behoeve van intern beraad indien de documenten met dat oogmerk zijn
opgesteld. Het interne karakter van het beraad komt evenwel te vervallen
wanneer daaraan het karakter van advisering of gestructureerd overleg moet
worden toegekend.
Zoals uit het voorgaande blijkt, leidt het enkele feit dat er externen bij betrokken
zijn, niet tot de conclusie dat het geen intern beraad kan zijn. In het geval van het
bedoelde verslag van 21 juni 2018 ging het om een gedachtewisseling over een
discussievoorstel, die vanuit de overheid (ANVS) was georganiseerd. Het verslag is
daarmee opgesteld met de bedoeling dit intern binnen de overheid te gebruiken.
Het verslag is daarbij weliswaar opgesteld door een externe consultant maar
daarmee vervalt niet het kenmerk van intern beraad.
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Hoewel ik gelet op het voorgaande tot de conclusie kom dat de juiste
weigeringsgrond is gehanteerd, heb ik in het kader van dit bezwaar en gelet op de
belangenafweging die moet worden gemaakt bij deze weigeringsgrond,
heroverwogen of de passage moet worden geweigerd. Hiervoor heb ik zienswijzen
ingewonnen bij de betrokken personen. Op basis hiervan, kom ik tot de conclusie
dat de betreffende passage alsnog openbaar kan worden gemaakt.
Ad b. Ten aanzien de passage in document 15 van de stukken mbt PvA RWMP',
'Bijlage mail 14 oktober Aanvulling PvA RWMP' waarvan openbaarmaking is
geweigerd op grond van artikel 11 van de Wob ('intern beraad'), kom ik tot de
conclusie dat hier een onjuiste weigeringsgrond (artikel 11 van de Wob) is
vermeld. Het gaat hier om een document dat is verstrekt door de
vergunninghouder en niet is bedoeld voor intern beraad.
In dit kader had de weigeringsgrond artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van
de Wob gehanteerd moeten worden. Zoals ik in het besluit ook heb aangegeven,
bepaalt artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob dat het verstrekken
van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens
betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de
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overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige
jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden
kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische
bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van
producten of de kring van afnemers of leveranciers.

Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en
Stralingsbescherming
ANVS
Juridische en Parlementaire
Zaken

In de betreffende passage staan bedrijfsgegevens. Deze gegevens zijn
vertrouwelijk aan de ANVS medegedeeld. Uit deze gegevens kunnen
wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot de technische
bedrijfsvoering. Het betreft onder andere informatie over het bewerkingsproces
van het betreffende afval. Die informatie is schadelijk voor het bedrijf NRG.
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De betreffende passage betreft milieu-informatie die geen emissie-informatie
betreft. Gelet daarop moet een afweging worden gemaakt. Naar mijn oordeel
weegt in dit geval het algemeen belang van openbaarheid niet op tegen het
belang van vertrouwelijkheid van de bedrijfsgegevens waar deze
uitzonderingsgrond op ziet. Daarbij betrek ik dat het document en de strekking
daarvan ook zonder deze passage goed te volgen is. Ik zal deze informatie dan
ook niet openbaar maken.
Besluit
Gelet op het voorgaande verklaar ik uw bezwaar gegrond ten aanzien van
de geweigerde passage in het verslag van 20 juni 2018 (document c). Ten aanzien
van dat onderdeel herroep ik het bestreden besluit. Thans beslis ik hierover om
deze passage alsnog openbaar te maken.
Voor het overige verklaar ik uw beroep ongegrond, en handhaaf ik het bestreden
besluit, onder verbetering van de weigeringsgrond.
Wijze van openbaarmaking
Het document met de alsnog openbaar gemaakte passage treft u bij dit besluit in
kopie aan. Dit stuk zal tevens op www.anvs.nl worden geplaatst.

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,

mr. J.H. van den Heuvel,
bestuursvoorzitter

Beroepsmogelijkheid
Binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit kunnen belanghebbenden
beroep instellen bij de rechtbank te Amsterdam, sector bestuursrecht, postbus 75850,
1070 AW Amsterdam.
Het beroepschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener
zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij beroep aantekent
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tegen het besluit op bezwaar. Zo mogelijk dient bij het beroepschrift een afschrift te
worden gevoegd van het besluit waartegen het beroep zich richt. Het niet voldoen aan
deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.
Indien sprake is van onverwijlde spoed kan, naast het beroep, ook worden verzocht
een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet
worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, sector
bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
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Als burger kunt u uw beroepschrift of verzoek tot voorlopige voorziening ook via het
digitale loket van de rechtbank verzenden (http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht).
Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een beroep of een
verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Kijk op de genoemde
site voor de voorwaarden.
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