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Geachte           ,

Op 21 maart 2022 heeft u een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van

bestuur (Wob) ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

(IenW), waarmee u verzoekt om informatie over geo-engineering/chemtrails.

Meer concreet heeft u verzocht om informatie met betrekking tot de volgende

vragen, onder inbegrip alle communicatie met betrekking tot de bedrijfsvoering: 

- Is er toestemming gegeven voor het toepassen van geo-

engineering/chemtrails in het Nederlandse luchtruim en/of boven

Nederlands grondgebied door Nederlandse en/of buitenlandse bedrijven

en/of overheden en zo ja, wanneer, door wie en op welke wijze en op

welke schaal mag dit plaatsvinden?

- Wanneer, door wie en op welke wijze wordt de hoeveelheid metalen die

bij geo-engineering/chemtrails in Nederland worden gebruikt in kaart

gebracht, wat zijn de resultaten hiervan en wat is de norm van de

maximale hoeveelheid metalen die door de Nederlandse overheid wordt 

aangehouden?

- Is er, en zo ja door wie, toestemming gegeven om in het Nederlandse 

luchtruim vliegtuigbrandstof te gebruiken waaraan extra metalen zoals 

aluminium, magnesium en barium zijn toegevoegd om het weer te 

beïnvloeden of met andere doeleinden? Zo ja, welke doeleinden?

- Op welke manier wordt er toestemming gevraagd voor, en wie in 

Nederland kan toestemming geven voor het toepassen van geo-

engineering/chemtrails in het Nederlandse luchtruim?

- Is in opdracht van de Nederlands overheid onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van geo-engineering/chemtrails en is 

het toegepast in het Nederlandse luchtruim en boven Nederlands 

grondgebied?
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Uw e-mail van

21 maart 2022 (aan IenW)

Bijlagen

1 (relevante wetsartikelen)

Bezwaar

Als u belang hebt bij dit besluit,

dan kunt u hiertegen binnen 6

weken, gerekend vanaf de

verzenddatum, bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar

DUO, Postbus 30205, 2500 GE

Den Haag. U kunt uw bezwaar

ook digitaal indienen op

www.bezwaarschriftenocw.nl.
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Onze referentie

                    In reactie op het door IenW genomen Wob-besluit heeft u verzocht om

doorzending van uw verzoek naar mijn ministerie, omdat de TU Delft hier

onderzoek naar zou doen. 

Wettelijk kader

Het doorgezonden verzoek is op 30 mei 2022 door mijn ministerie ontvangen. 

Sinds 1 mei 2022 geldt niet langer de Wob, maar de Wet open overheid (Woo). 

Ik heb uw verzoek daarom getoetst aan laatstgenoemde wet. Voor de relevante

wetsartikelen verwijs ik u naar de bijlage. 

Besluit

Ik kan uw verzoek niet honoreren. Er zijn bij mijn ministerie geen documenten

aanwezig met informatie over de door u gevraagde specifieke aangelegenheid, te

weten chemtrails. 

Naar aanleiding van uw verzoek is ook nagegaan of er documenten zoals

correspondentie per e-mail is gewisseld met de TU Delft over deze specifieke

aangelegenheid; dit is niet het geval. 

Verder zie ik geen aanleiding tot doorsturen van uw verzoek in het kader van de

Woo nu bij mijn ministerie geen ander bestuursorgaan bekend is waar dergelijke

informatie wel zou berusten. Dit vormt uiteraard voor u geen belemmering om

zelf uw verzoek elders in te dienen wanneer u daar aanleiding toe ziet. 

Plaatsing op internet 

Dit besluit wordt geanonimiseerd op rijksoverheid.nl geplaatst. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de directeur Wetgeving en Juridische Zaken,

 

mr. C. Riezebos
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BIJLAGE: Relevante wetsartikelen 

Artikel 2.1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2,

eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van

vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van

dat orgaan, die persoon of dat college;

milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet

milieubeheer;

Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een

orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of informatie die

krachtens artikel 2.3 door een bestuursorgaan kan worden gevorderd.

Artikel 4.1

1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een

bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan

werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het

verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek.

2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan

elektronisch worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven

wijze.

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.

4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop

betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.

5. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan

binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het

verzoek te preciseren en is het de verzoeker daarbij behulpzaam.

6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien de

verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld het

vijfde lid. In afwijking van artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet

bestuursrecht wordt het besluit om het verzoek niet te behandelen aan de

verzoeker bekendgemaakt binnen twee weken nadat het verzoek is

gepreciseerd of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het

bepaalde in hoofdstuk 5.

Artikel 4.2

1. Voor zover het verzoek betrekking heeft op informatie die berust bij een

ander bestuursorgaan dan dat waarbij het verzoek is ingediend, wordt de

verzoeker zo nodig naar dat bestuursorgaan verwezen. Is het verzoek

schriftelijk gedaan, dan wordt het voor zover betrekking hebbend op

informatie die bij een ander bestuursorgaan berust, onverwijld

doorgezonden aan dat bestuursorgaan, onder mededeling van de

doorzending aan de verzoeker.

2. Indien het verzoek betrekking heeft op informatie die op grond van enig

wettelijk voorschrift bij het bestuursorgaan had behoren te berusten,

vordert het bestuursorgaan de gevraagde informatie van degene die over

de informatie beschikt. Degene die over de gevraagde informatie

beschikt, verstrekt deze per omgaande aan het bestuursorgaan.

10.2.e
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3. Voor zover een verzoek als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, dat is gericht

aan een der Kamers of de verenigde vergadering der Staten-Generaal,

betrekking heeft op informatie die door de regering vertrouwelijk aan de

Staten-Generaal is verstrekt, zendt de Kamer of de verenigde vergadering

het verzoek ter behandeling door aan Onze Minister of Onze Ministers die

deze informatie vertrouwelijk heeft of hebben verstrekt.

10.2.e


