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> Retouradres Postbus 16001 2500 BA  Den Haag 

Stichting Laka 
T.a.v.  
Ketelhuisplein 43 
1054 RD  Amsterdam 

  
Datum  
Betreft Uw Woo verzoek van 6 januari 2023 
  
 

 

Geachte heer , 

In uw verzoek van 6 januari 2023 heeft u de ANVS gevraagd een kopie van de 
milieujaarverslagen van EPZ waarover ANVS beschikt. In uw verzoek heeft u een 
beroep gedaan op de Wet open overheid (Woo). Met deze brief ontvangt u een 
beslissing over uw verzoek.  

Besluit  

Ik besluit om de door u gevraagde informatie openbaar te maken, met 
uitzondering van de persoonsgegevens die daarin staan. Dit is gedaan op grond 
van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e van de Woo.  

Procedure 
 
Op 11 januari 2023 heb ik de ontvangst van uw verzoek bevestigd. In deze brief 
heb ik u ook laten weten dat de beoordeling van dit verzoek meer tijd in beslag 
neemt en dat ik meer tijd nodig had om het besluit te nemen. Daarmee is de 
beslistermijn verdaagd naar 20 februari 2023. 
 
Op 18 januari 2023 heb ik u laten weten dat de beoordeling van uw verzoek is 
uitgesteld omdat de betrokken belanghebbende is gevraagd om binnen uiterlijk 
twee weken na ontvangst van het bericht haar mening te geven over de 
voorgenomen openbaarmaking van deze informatie.  

De betrokken belanghebbende heeft dit verzoek op 16 januari 2023 ontvangen. 
Op 2 februari 2023 heb ik een reactie van de betrokken belanghebbende 
ontvangen. Daarmee is de beslistermijn op 3 februari 2023 weer gaan lopen. De 
uiterlijke beslistermijn is daarmee 5 maart 2023 geworden. 

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. 

 

http://www.wetten.nl/
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Inventarisatie documenten 

Op basis van uw verzoek zijn documenten aangetroffen. Deze documenten zijn 
opgenomen in de bijlagen van deze brief. 

Zienswijzen 

Zoals ik u heb laten weten, is de betrokken belanghebbende gevraagd haar 
mening te geven over de voorgenomen openbaarmaking. De belanghebbende 
heeft laten weten af te zien van het indienen van een zienswijze. 

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 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. Ik maak daarom 
deze persoonsgegevens niet openbaar. 

Wijze van openbaarmaking en publicatie 

De te openbaren stukken treft u bij dit besluit in kopie aan. De documenten 
worden ook gepubliceerd op www.anvs.nl. 

Een afschrift van dit besluit zend ik aan de belanghebbende. 

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING, 
namens deze, 
 
 
 
 

 
teamleider 
 
 
Bezwaarclausule  
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit 
besluit een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming, o.v.v. bezwaar, postbus 16001, 2500 BA, Den Haag. Dit 
besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit genoemde datum. Het 
bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de 
indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen 
dit besluit bezwaar aantekent. 
 




