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Geachte 

In uw e-mailbericht van 8 maart 20 22 heeft u, met een beroep op de Wet 
openbaarheid va n bestuur (hierna : Wob), bij de Inspect ie Leefomgeving en 
Transport (hierna: ILT) verzocht om alle documenten met betrekking tot alle 
grondstromen en Bbk meldingen op de locaties 'To renpad' en 'Draaistok' te 
Boskoop. 

Verloop van de procedure 
De ontvangst van uw verzoek is door de ILT sch ri ftelijk bevestigd bij brief van 8 
maart 2022 en geregistreerd o nder het kenmerk 0-5-22-0019.001. Op 28 maart 
2022 heb ik u medegedeeld dat de termijn om te beslissen op uw Web-verzoek op 
grond van artikel 6 van de Wob wordt ver lengd met vier werken. 

W ettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de re levante Wob -artikelen 
verwijs ik u naar de bijlage 1. 

Inventarisatie documenten 
Gedurende de behandeling van uw verzoek heeft een zorgvu ldige zoekslag binnen 
de ILT plaatsgevonden. Op basis van deze zoekslag zijn geen documenten 
aangetroffen die overeenkomen met hetgeen u heeft verzocht In uw Web-verzoek. 

Besluit 
Ik heb besloten uw verzoek af te wijzen. Binnen de ILT zijn geen documenten 
aangetroffen die onder de reikwijdte va n uw Wob -verzoek vallen. In het 
navolgende kunt u lezen hoe ik tot dit besluit ben gekomen. 

overwegingen 
Ingevolge artikel 3, eerste l id van de Wob kan een ieder een verzoek om 
informatie, neergelegd in documenten over een bestuurl ij ke aangelegenheid, 
richten tot een bestuursorgaan of een onder de verantwoordelijkheid van een 
bestuursorgaan werkzame instelling of bedrijf. 

Kernbegrip binnen de Wob is het begrip 'document'. Dit begrip is breder dan enkel 
papieren informatie. Volgens de toelicht ing op de Wob valt ook ander materiaa l 
dat gegevens bevat , zoals foto's, fi lms, ponskaarten of digitale gegevensdragers 
onder dit begrip. Ingevolge art ikel 1, aanhef en onder a, van de Wob wordt onder 
een document verstaan: 'een bij een bestuursorgaan berUJstend schri ftelijk stuk of 
ander materiaal dat gegevens bevat'. Uit het kernbegrip 'document ' en de 
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geldende jurisprudentie daarover vloeit voort dat de Wob uitsluitend verplicht tot Juridische Zaken 
het openbaar maken van bestaande Informatie. De Wob kent dus geen 
verplichting om informatie te vervaardigen die niet in reeds bestaande 
documenten is vervat, ongeacht de mate van inspanning. 1 Er rust dus geen 

Ons kenmerk
verplichting om informatie dat niet is vastgelegd in documenten alsnog te 0·5·22-0019.001 
vervaardigen in documenten2 • Met inachtneming van het voorgaande heeft een 
zorgvuldige zoekslag plaatsgevonden binnen de ILT. 

Op basis van deze zorgvuldige zoekslag kom ik tot de conclusie dat er geen 
documenten zijn gevonden met betrekking tot hetgeen u heeft gevraagd in uw 
Web-verzoek. In het verlengde van het voorgaande merk ik volledighe idshalve 
nog het volgende op. Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State volgt dat wanneer een bestuursorgaan stelt dat na 
onderzoek is gebleken dat een bepaald document niet (of niet meer) onder hem 
berust en die mededeling niet ongeloofwaardig voorkomt, het in beginsel aan 
degene is die om informatie verzoekt om het tegendeel aiannemelijk te maken. 3 

Uw verzoek geeft geen aanknopingspunten om te concluderen dat u het tegendeel 
aannemelijk heeft gemaakt. 

Doorzendplicht 
ingevolge artikel 4 van de Wob rust op een bestuursorgaan de plicht een Wob
verzoek door te zenden naar een ander orgaan als daar documenten berusten. 
Tijdens de behandeling van dit Wob-verzoek is contact geweest tussen de ILTen 
de Provincie Zuid-Holland, teneinde uitvoering te kunnen geven aan de 
doorzendplicht. Tijdens dit contact heeft de Provincie kenibaar gemaakt dat reeds 
hetzelfde Web-verzoek, afkomstig van u, bij de Provincie in behandeling is. Gelet 
hierop ziet de ILT dan ook af van het verder doorzenden van uw Wob-verzoek 
naar de Provincie . 

Conclusie 
Nu na een zorgvuldige zoekslag is gebleken dat geen documenten bij mij 
berusten, kan ik niet anders dan uw verzoek op grond van de Wob af te wijzen. 

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARJS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze, 
DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT 

roe J 8 •van C:&&i'8s 

1 zie ABRvS 5 juni 2013, nr. 201204362/1/AJ. 
2 Kamerstukken II, 1986/87,19859, nr. 3, p. 10. 
3 ABRVS 14 maart 2021, ECLI:NL:RVS: 202 1: 781. 

Pagina 2 van 3 



Bezwaarcla usule Juridische Zaken 
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van het 
bepaa lde in de Algemene wet bestuursr·echt, b innen zes weken na de datum waarop 
deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen. 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten : Ons kenmerk 

O-5-22-0019.001 

- de naam en het adres van de indiener; 
- de dagtekening; 
- een omschrijving van het besluit waar·tegen het bezwaar is gericht; 
- de gronden van het bezwaar. 

Tevens ontvangen wij graag uw telefoonnummer dan wel e-mailadres. 
Het bezwaarschrift kunt u richten aan: 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Afdeling Juridische Zaken 
Postbus 16191 
2500 8D DEN HAAG 
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