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Geachte heer

,

Op 2 mei 2022 ontving het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna: IMG) uw verzoek van 1
mei 2022 om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob). Per 1
mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: de Woo) in werking getreden in plaats van de Wob. Uw
verzoek is daarom als verzoek onder de Woo behandeld.
Uw verzoek
Met uw verzoek van 1 mei 2022 heeft u het IMG gevraagd om informatie openbaar te maken omtrent
het volgende:
1. Hoeveel schadeopnames heeft opnemer
van DOG gedaan in de periode na de laatste
opname op uw adres en het moment dat uw rapport is opgeleverd?
2. Hoeveel schadeopnames heeft opnemer
van DOG gedaan in de periode na de
oplevering van uw dossier en het moment dat uw rapport is opgeleverd?
3. Hoeveel van deze opgenomen schades hebben geleid tot een opgeleverd rapport voordat uw
rapport is opgeleverd?
Procesverloop
U heeft op 4 mei 2022 heeft bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is ontvangen. Daarbij
is aangegeven dat uw verzoek binnen vier weken na de ontvangst van uw verzoek wordt beoordeeld.
Wettelijk kader
Uw verzoek is behandeld als een verzoek op basis van de Wet open overheid (hierna: Woo).
Besluit
Ik kan uw verzoek niet inwilligen. Er zijn namelijk geen door u gevraagde documenten bij het IMG
aangetroffen.
Overwegingen
De Woo is alleen van toepassing op documenten die onder het bestuursorgaan berusten. Daarnaast
heeft het IMG geen verplichting om gegevens te vervaardigen die niet in reeds bestaande
documenten zijn neergelegd, ongeacht de mate van inspanning die dat zou kosten. Voor digitale
documenten geldt hierbij de grens dat voor de Woo een schermafdruk wel een document betreft,

maar zodra gegevens moeten worden verzameld of bewerkt er sprake is van niet verplichte
vervaardiging van documenten.
Alleen bestaande documenten vallen onder de Woo. Op basis van uw verzoek zou het IMG een nieuw
document moeten maken. De Woo verplicht mij niet om nieuwe documenten te maken.
Deze brief wordt geanonimiseerd op www.schadedoormijnbouw.nl gepubliceerd.
Bezwaar maken
Mogelijk bent u het niet eens met onze beslissing. U kunt hiertegen bezwaar maken door binnen zes
weken na verzending van deze brief schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. U kunt het
ondertekende bezwaarschrift sturen naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen, Postbus 40009,
8004 DA Zwolle. Uw Woo-verzoek is bij ons geregistreerd onder nummer
. Het is
belangrijk dat u dit nummer in uw bezwaarschrift vermeldt.
Contact
Op onze website www.schadedoormijnbouw.nl kunt u meer lezen over het Instituut Mijnbouwschade
Groningen. Met algemene vragen kunt u ons van maandag tot en met zaterdag bereiken van 8.00
tot 17.30 uur op 0800 4444 111. We vragen u het nummer van uw Woo-verzoek
bij
de hand te houden als u met ons belt.

Hoogachtend,

M.Tj. (Menno) Bouwes
Bestuurslid Instituut Mijnbouwschade Groningen
Deze brief is met zorg gemaakt en heeft geen handtekening in de ondertekening omdat de brief automatisch is
verwerkt.

