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Geachte heer Meijers,  

In uw verzoek van 9 oktober 2022, door mij ontvangen op 9 oktober 2022, heeft 

u de ANVS gevraagd informatie openbaar te maken over de goedkeuring van het 

ontmantelingsplan voor de kerncentrale Dodewaard. U heeft daarbij verwezen 

naar specifieke documenten, waarin u geïnteresseerd bent, namelijk:  

• de op 26 augustus 2021 door de ANVS ontvangen documenten met 

kenmerken: DIR-21-015 en 9596 / CA / F 011618 / 00;  

• de aanvulling van 1 december 2021, met kenmerk 2021-VI-W020.  

Met deze brief ontvangt u een beslissing over uw verzoek.  

 

Besluit 

Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken.  

De documenten met nummers 3, 6 en 10 worden geheel openbaar gemaakt. De 

documenten met nummers 1, 2, 4, 5, 7, 8 en 9 worden openbaar gemaakt met 

uitzondering van de daarin vermelde gegevens die de veiligheid van de Staat 

kunnen schaden en vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens waarvan het 

belang dat ze vertrouwelijk blijven zwaarder weegt dan het algemene belang van 

openbaarheid. Verder heb ik de persoonsgegevens in de documenten gelakt. Op 

de inventarislijst staat per document welke uitzonderingsgronden zijn toegepast.  

 

Procedure 

Op 11 oktober 2022 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is 

ontvangen. Daarbij is medegedeeld dat uw verzoek binnen vier weken na de 

ontvangst van uw verzoek wordt beoordeeld.  

 

Op 27 oktober 2022 heeft u bericht ontvangen dat de beoordeling van uw verzoek 

is uitgesteld, omdat de betrokken belanghebbenden zijn gevraagd binnen twee 

weken hun mening te geven over de voorgenomen openbaarmaking.  

 

De belanghebbenden hebben gereageerd. Op 15 november 2022 heeft u bericht 

ontvangen dat uw verzoek vanaf 9 november 2022 weer verder wordt behandeld. 

Daarbij is aangegeven dat de beoordeling van uw verzoek meer tijd in beslag 

neemt, vanwege de omvang van de documenten en de verwerking van de 

zienswijzen en ik hiervoor twee weken extra nodig heb. De uiterlijke beslisdatum 

is daarmee 3 december 2022 geworden. 
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Wettelijk kader 

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid 

(Woo). Voor de relevante artikelen verwijs ik u naar www.wetten.nl.   

 

Inventarisatie documenten 

Op grond van uw verzoek zijn 10 documenten aangetroffen. Deze documenten 

zijn opgenomen in de inventarislijst als bijlage bij de brief. In deze brief wordt 

vanaf nu verwezen naar de nummers op de inventarislijst, zodat voor u duidelijk is 

wat ik per document heb besloten en waarom ik dit heb besloten.  

 

Zienswijze 

De betrokken belanghebbenden zijn gevraagd hun mening te geven over de 

voorgenomen openbaarmaking van de informatie. De meningen van de betrokken 

belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging meegenomen.   

 

Overwegingen 

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 

informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit 

belang zwaarder weegt dan het belang van de openbaarheid. Het gaat om 

persoonsgegevens, zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers en 

handtekeningen. In de documenten 1, 2, 4 en 9 komen dergelijke 

persoonsgegevens voor. Ik vind het belangrijk dat de identiteit en 

contactgegevens van betrokkenen niet bekend worden, omdat dit zijn of haar 

privacy kan schenden. Voor handtekeningen geldt daarnaast dat openbaarmaking 

daarvan het risico op identiteitsfraude vergroot. Ik maak daarom deze 

persoonsgegevens niet openbaar. Voor passages die op grond van deze 

weigeringsgrond zijn gelakt is ‘5.1.2.e’ in het blokje opgenomen. 

 

Veiligheid van de Staat 

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Woo blijft het 

verstrekken van informatie achterwege voor zover dit de veiligheid van de Staat 

zou kunnen schaden. Bij de toepassing van de Woo wordt de veiligheid van 

personen ook gerekend tot de veiligheid van de Staat. In document 2 is dergelijke 

informatie te vinden. Naar mijn oordeel kan openbaarmaking van detailinformatie 

over de beveiligingsmaatregelen en detailplattegronden van gebouwen, inclusief 

ingangen, de veiligheid van de Staat in gevaar brengen. Openbaarmaking hiervan 

kan het beveiligingsconcept- en regime van de installatie en dus de veiligheid van 

de Staat in gevaar brengen. Dergelijke informatie wordt niet verstrekt in het 

belang van het voorkomen van de verspreiding van radioactieve materialen en het 

verminderen van het risico op terreur. Ik zal deze informatie dan ook niet 

openbaar maken. Indien een gelakte passage deze soort informatie betreft, is 

‘5.1.1.b’ in het blokje opgenomen.  

 

Vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens 

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woo mag ik geen 

informatie openbaar maken als het gaat om bedrijfs- en fabricagegegevens die in 

vertrouwen aan de overheid zijn medegedeeld. De vertrouwelijkheid van de 

informatie, kan bijvoorbeeld blijken uit een expliciete verklaring. Het gaat bij deze 

uitzonderingsgrond om gegevens waaruit informatie kan worden afgelezen of 

afgeleid over de technische bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van 

producten of de afnemers of leveranciers. Ook financiële gegevens kunnen als 

bedrijfs- en fabricagegegevens worden aangemerkt.  

http://www.wetten.nl/
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In de documenten 2, 4, 5, 7 en 8 staan dergelijke bedrijfsgegevens en/of 

fabricagegegevens. Document 2 is het hoofddocument van het ingediende 

ontmantelingsplan en bevat het opschrift ‘confidential’. De documenten 4, 5 en 8 

zijn bijlagen bij dezelfde aanvraag. Hieruit leid ik af dat deze documenten 

vertrouwelijk zijn verstrekt. Uit de gegevens in deze documenten kunnen 

wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot de financiële 

bedrijfsvoering van GKN. Het betreft onder andere informatie over leveranciers en 

de kosten van materialen, handelingen en adviezen die gezamenlijk de kosten van 

de voorziene ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard betreffen. Daarnaast 

betreft het in document 2 een bijlage (Appendix A) met detailinformatie van de 

technische bedrijfsvoering in relatie tot de kostenberekening. Tot slot is een aantal 

foto’s afkomstig van derden gelakt.   

 

Uw verzoek heeft betrekking op milieu-informatie, niet zijnde emissie-informatie. 

Uit het zesde lid van artikel 5.1 volgt dat het openbaar maken in dat geval alleen 

achterwege blijft, voor zover het in het eerste lid, onder c, genoemde belang 

ernstig wordt geschaad en het algemeen belang van openbaarheid niet opweegt 

tegen deze schade. Naar mijn oordeel weegt in dit geval het algemeen belang van 

openbaarheid niet op tegen het belang waar deze uitzonderingsgrond op ziet. De 

informatie is van een dusdanig detailniveau dat de financiële 

onderhandelingspositie van GKN kan schaden bij een toekomstige aanbesteding of 

uitbesteding van de ontmantelingsactiviteiten. Gelet daarop wordt deze informatie 

niet openbaar gemaakt. De totale kosten van ontmanteling worden wel openbaar 

gemaakt, omdat het voorgaande daarvoor niet geldt. Een aantal foto’s zijn gelakt, 

omdat de eigendom daarvan elders ligt, te zien aan de ondertitel ‘courtesy of’. 

Omdat deze foto’s enkel dienen ter illustratie, weegt het belang van 

openbaarmaking mijns inziens niet op tegen het belang van het vertrouwelijk 

blijven hiervan. Voor passages die op grond van deze weigeringsgrond zijn gelakt 

is ‘5.1.1.c’ in het blokje opgenomen. 

 

Wijze van openbaar maken en publicatie 

Gelet op de hoeveelheid en omvang van de openbaar te maken stukken zal ik de 

stukken niet in kopie bij dit besluit voegen. U kunt de documenten vanaf datum 

van dit besluit vinden op www.anvs.nl.  

 

Een kopie van dit besluit verzend ik naar de derde-belanghebbenden. Als u vragen 
heef t over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met 
info@anvs.nl. 

Hoogachtend,  

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING, 

namens deze, 

 

 

 

 

drs. H. Sijbring, 

afdelingshoofd 

5.1.2.e. 

http://www.anvs.nl/

