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Betreft Reactie op uw Wob-verzoek

Geachte [...],
In uw brief van 26 maart 2021, ontvangen op 30 maart 2021, heeft u met
een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie
verzocht over Wintershall Holding GmbH. U vraagt documentatie en
communicatie met betrekking tot:
1. Contact en ontmoetingen tussen het ministerie en het Wintershall
Holding GmbH aangaande de Europese Gasrichtlijn (2009/73/EC)
in de periode 01-01-2017 tot en met heden.
2. Contact en ontmoetingen tussen het ministerie en Wintershall
Holding GmbH aangaande gasinfrastructuurproject Nord Stream 2
in de periode 01-01-2017 tot en met heden.
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij mail van 6 april
2021. In de mail van 14 april 2021 is de beslistermijn met vier weken
verdaagd.
Met betrekking tot uw verzoek om informatie bericht ik u als volgt.
Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob.
Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek heeft een uitgebreide zoekslag plaatsgevonden
binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de betrokken onderhorige
posten. Er zijn echter geen documenten aangetroffen met de door u
gevraagde informatie.
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Besluit
Ik kan uw verzoek niet inwilligen aangezien er geen document bij het
ministerie is met de door u gevraagde informatie.

Datum
29 april 2021
Onze referentie
BZ-2021.48857

Plaatsing op internet
Dit besluit wordt geplaatst op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-openbaarheid-vanbestuur-wob, zodat het voor een ieder beschikbaar is.
Mocht u naar aanleiding van dit besluit vragen hebben, kunt u contact
opnemen met de directie Juridische Zaken via Wob@minbuza.nl.

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,
de directeur van de directie Internationaal Ondernemen,

[Deze brief is niet voorzien van een handtekening vanwege de (werk-)
voorschriften rondom Covid-19. In een formele en beveiligde omgeving is
vastgelegd dat de beslissingsbevoegde akkoord is met de inhoud van dit
document en de verzending.]

A.M.A. Driessen

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend
gemaakt een bezwaarschrift indienen, gericht aan de minister voor Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, t.a.v. directie Juridische Zaken, postbus
20061, 2500 EB Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien
van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld
te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, van een
afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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