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Betreft Beslissing op verzoek Woo/ 2022/ 161 

Geachte: ____ .,.!, 

Op 31 okt ober 2022 heb ik uw verzoek ontvangen waarin u v raagt om 
openbaarmaking van informatie. In deze brief leest u mijn reactie op uw verzoek. 

Uw verzoek 
U vraagt om openbaarmaking van informatie van een bedrijf aan de Kapelst raat 
38 te Maasbommel. U wilt graag de landbouwtellingen vanaf 1985 tot en met 
2016 ont vangen. Ook wilt u graag de identificatie en registrat ie (I&R) cijfers met 
ingang van de oormerkenplicht tot en met 2016 ontvangen. 

Procedure 
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 4 november 
2022 met kenmerk WOO/ 2022/ 161. In deze brief is t evens de beslistermijn met 
twee weken verdaagd tot 12 december 2022. 

Wettelijk kader 
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid 
(Woo) . Voor de relevante artikelen uit de Woo verwijs ik u naar bijlage 1. 

Aangetroffen documenten 
Naar aanleiding van uw verzoek heb ik informatie laten zoeken die op uw verzoek 
betrekking hebben. Hierbij zijn geen documenten gevonden. 

Besluit 
Ik heb besloten om uw verzoek om informatie af te wijzen aangezien er geen 
documenten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn 
aangetroffen met de door u gevraagde informatie. 

Toelichting 
Bij RVO is geen informatie bekend, te weten landbouwtellingen en/ of I&R 
meldingen, op de gevraagde locatie en periode. 
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Plaatsing op internet 
Dit besluit wordt geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl geplaatst. 

Meer informatie 
Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 
088 042 42 42 ( lokaal tarief). Uw aanvraag is bij ons bekend onder 
referentienummer Woo/ 2022/ 161 Gebruik dit nummer als u contact met ons 
heeft. U kunt vragen naar de afdeling Vergunn ingen en Handhaving. 

Met vriendelijke groet , 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , 
namens deze: 

Teammanager Vergunningen en handhaving 
Rij ksdienst voor Ondernemend Nederland 

Als u bezwaar wilt maken 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. 

Ga naar www.rvo.nl/bezwaar om uw bezwaar digitaal te versturen . Kies voor 
eBezwaar. 

Wilt u liever schriftelijk bezwaar maken? Stuur uw bezwaarschrift dan naar 
Rij ksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 
40219, 8004 DE Zwolle. Noem hierin de referentie en de datum van de brief 
waartegen u bezwaar maakt. 
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