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Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
t.a.v. de heer mr. J. van den Heuvel
Postbus 16001
2500 BA DEN HAAG
Onderwerp: indiening Wob-verzoek inzake correspondentie veiligheidsbeleid kerncentrales Doel en
Borssele.
Geachte heer van den Heuvel,
en ik ben werkzaam bij omroepvereniging KRO-NCRV. Ik dien een Wob
Mijn naam is
verzoek in inzake documenten die bij de ANVS aanwezig zijn en betreffen de communicatie met het
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), op het gebied van het veiligheidsbeleid omtrent de
kerncentrales Doel en Borssele.
De machtigingen waaruit blijkt dat ik namens Reporter Radio deze procedure mag voeren treft u aan in
de bijlage bij deze brief.
Het verzoek wordt hieronder nader uitgewerkt.
Bestuurlijke aangelegenheden die een rol spelen in dit Wob-verzoek zijn uw taken inzake openbare orde
en veiligheid, voedselveiligheid, kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van bestuur, en milieuaspecten,
waarvan het beleid is vastgelegd in het verdrag van Arhus.
Ik verzoek u mij kopieën van iedere vorm van vastlegging te verstrekken van alle bij de ANVS en haar
rechtsvoorgangers aanwezige correspondentie met de FANC, inclusief email en bijlagen, waaronder
rapporten, inspectierapporten, rapportages, en gespreksverslagen inzake de kerncentrale te Doel, België,
tussen 1januari 2008 en heden ex nunc.
Mocht u op een of meer onderdelen overwegen niet over te gaan tot integrale verstrekking van het
gevraagde dan verzoek ik om
-

-

een goede motivering van de weigeringen per document
terughoudendheid bij het weigeren.

Voorts verzoek ik u in dat geval subsidiair om een ambtshalve beperkte verstrekking, met in meest
subsidiaire posities samenvattingen en naakte feiten.
Ik verzoek u onderdeel van de beslissing te laten zijn een inventarislijst met daarin alle onder de
reikwijdte van dit verzoek vallende documenten bij of onder u, met daarbij per document aangegeven:
verstrekt / geheel geweigerd / gedeeltelijk geweigerd; en per weigering de grond, de motivering en de
weging ten opzichte van het algemeen belang. Dit verzoek past binnen de beginselen van vraagsturing,
uitputtendheid, motivering en zorgvuldigheid van de Awb.
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Voor zover u van mening bent dat de door dit Wob-verzoek de relatie met België onder druk zou kunnen
komen te staan, verzoek ik u binnen de termijn te overleggen en niet dit verzoek namens België te
weigeren.
Mijn verstrekkingsvoorkeur bij digitale originelen is een digitale, bij voorkeur in Word of Excel inleesbare,
kopie; zijn de originelen van papier dan is mijn verstrekkingsvoorkeur een papieren kopie.
Aangezien het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-informatie verzoek ik u binnen 14
dagen te beslissen en te verstrekken.
Als er vragen zijn over dit Wob-verzoek dan ben ik beschikbaar voor overleg.

Met vriendelijke groet,
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