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Betreft Besluit op uw Wob-verzoek

Geachte

Onze referentie
Wob/2019/010

,

U heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob)
verzocht om informatie. Het registratienummer van uw brief is Wob/2019/010.
Verloop procedure
Bij uw bezwaarschrift, tevens Wob-verzoek, van 27 december 2018, ontvangen op
28 december 2018, heeft u verzocht om informatie over alle betalingsrechten die
u had van 2010 tot en met 2017. De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk
bevestigd bij brief van 23 januari 2019. In deze brief is tevens de beslistermijn
met vier weken verdaagd tot 22 februari 2019. Bij brief van 4 februari 2019 heeft
de Afdeling Juridische Zaken uw bezwaarschrift c.q. Wob-verzoek, ontvangen op
28 december 2018, schriftelijk bevestigd waarbij is aangegeven dat uw verzoek is
opgevat als een regulier verzoek om informatie omtrent uw betalingsrechten. Bij
deze brief aan u is een overzicht van betalingsrechten van 2010 tot en met 2018
bijgevoegd.
In uw brief van 17 februari 2019 heeft u, met een beroep op de Wob, verzocht om
inzage van alle correspondentie uit uw dossier vanaf 1 januari 2015.
Bij brief van 11 april 2019 heeft
u verzocht om aan
te geven of u alle gevraagde informatie heeft ontvangen alsmede om een
eventuele nadere specificering van uw Wob-verzoek. U heeft bij schrijven 14 april
2019 aangegeven dat u hiervoor uitstel wilt tot 18 mei 2019. Op 23 april 2019
heeft
uw brief bevestigd.
Bij uw brief van 16 mei 2019 heeft u aangegeven dat u detailkaarten wilt
ontvangen. Op 3 juni 2019 heeft
uw brief bevestigd.
Op 10 oktober 2019 bent u nogmaals schriftelijk verzocht om uw Wob-verzoek te
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verduidelijken omdat uw Wob-verzoek niet specifiek genoeg is en het niet
duidelijk is geworden wat u bedoelt met detailkaarten. Bij schrijven van 19
oktober 2019 heeft u uw Wob-verzoek niet nader gespecificeerd.
Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
verwijs ik u naar de bijlage 1.
Inventarisatie documenten
Er zijn geen documenten bij het ministerie met de door u gevraagde informatie.
De reden hiervoor is dat uw Wob-verzoek onvoldoende gespecificeerd is.
Besluit
Ik heb besloten uw verzoek af te wijzen aangezien er geen bestaande documenten
bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn met de door u gevraagde
informatie.
Plaatsing op internet
Het besluit wordt op www.rijksoverheid.nl geplaatst.
Hoogachtend,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:

Teammanager Afdeling Vergunningen & Handhaving
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezwaarmogelijkheid
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na
verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen.
Als u bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus
40219, 8004 DE Zwolle.
Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie en de datum van de
beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt dit nummer in de rechter kantlijn
in deze brief.
Op mijn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie over het indienen van
een bezwaarschrift.
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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.
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
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informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is
bekendgemaakt.
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieuinformatie:
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.
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