WOB verzoeken
Burgers, bedrijven en instellingen kunnen overheidsinformatie die nog niet openbaar is opvragen
met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in de hand.
Informatie die u aanlevert bij kennisgevingen, meldingen of vergunningaanvragen is milieuinformatie in de zin van de Wob.
Voordat informatie openbaar wordt gemaakt vindt er altijd een afweging van verschillende
belangen plaats. Aan de ene kant staat altijd het belang van openbaarheid en toegankelijkheid van
(milieu-)informatie. Aan de andere kant van de afweging staat hier het belang van een bedrijf bij
de bescherming van bedrijfs- en fabricagegegevens, vooral als deze informatie vertrouwelijk of
kennelijk vertrouwelijk is mede gedeeld. Als uit deze belangenafweging blijkt dat het belang van
het bedrijf om informatie vertrouwelijk te houden zwaarder weegt dan het belang van
openbaarheid, dan wordt het Wob-verzoek geweigerd en de informatie niet openbaar gemaakt.
Onder bedrijfs- en fabricagegegevens vallen gegevens over de technische bedrijfsvoering, het
productieproces, de afzet van producten of de kring van afnemers en leveranciers. Ook financiële
informatie kan in sommige gevallen onder bedrijfs- en fabricagegegevens vallen.
Voor informatie over emissies in het milieu geldt dat deze in beginsel openbaar moeten worden
gemaakt.
Als een WOB-verzoek in behandeling wordt genomen en overwogen wordt gegevens openbaar te
maken, dan zal Bureau GGO altijd contact met u opnemen om uw zienswijze te vragen voordat de
informatie openbaar wordt gemaakt. Als besloten wordt de gegevens openbaar te maken en
Bureau GGO verwacht dat u hier bezwaar tegen heeft, dan wordt de openbaarmaking twee weken
uitgesteld. In die tijd kunt u bezwaar maken en een voorlopige voorziening aanvragen bij de
betreffende rechtbank om openbaarmaking tegen te houden.
Let op: Aanduidingen op documenten zoals “vertrouwelijk”, “strikt persoonlijk” of “geheim”
betekenen niet automatisch dat die documenten niet openbaar gemaakt mogen worden. Wel kan
een dergelijke aanduiding een indicatie zijn dat openbaarmaking mogelijk beperkt dient te worden.

Voor nadere informatie kunt u de volgende website raadplegen
http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/openbaarheid/handreiking/5_op_verzoek/

