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RWS INFORMATIE 

 

  
Datum 30 augustus 2022 
Onderwerp Besluit op uw Woo-verzoek 
  
 

Geachte heer , 

In het namens de Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (hierna: MOB) 
door u gedane verzoek van 19 april 2022, door mij ontvangen op 22 april, heeft u 
gevraagd informatie openbaar te maken over Tata Steel, meer in het bijzonder: 

1. een overzicht van de verleende watervergunningen; 
2. de vigerende watervergunning inclusief aanvraag en bijlagen; 
3. emissiemetingen van waterlozingen sinds 2018; 
4. metingen en onderzoeken naar de waterkwaliteit sinds 2010 van alle 

waterlichamen waar Tata Steel op loost; 
5. de meest recente evaluatie in het kader van de Kaderrichtlijn Water voor 

alle waterlichamen waar Tata Steel op loost. 
 
Over dit verzoek heeft u op 3 juni 2022 telefonisch contact gehad met een 
medewerker van Rijkswaterstaat.  
 
Op 10 juni 2022 heeft u bericht ontvangen over de behandeling van uw verzoek. 
Met betrekking tot de eerste drie onderdelen van uw verzoek heeft u een 
inventarislijst met 280 verzamelde documenten ontvangen. Deze documenten 
hebben betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot 19 april 2022. De door u 
gevraagde emissiemetingen van waterlozingen in de periode van 1 januari 2018 
tot 1 januari 2021 vallen hier buiten. Aangeboden is om deze alsnog te 
inventariseren. Van dat aanbod heeft u nog geen gebruik gemaakt. 
Met betrekking tot het vierde en vijfde onderdeel van uw verzoek is verwezen 
naar de openbare rapportages in het kader van de Kaderrichtlijn Water (te vinden 
via www.waterkwaliteitsportaal.nl) en de metingen en onderzoeken naar de 
waterkwaliteit (te vinden via www.waterinfo.rws.nl).  
 
Op 10 juni 2022 heb ik aangegeven dat ik voor de beoordeling van uw verzoek 
meer tijd nodig heb, en dat de betrokken belanghebbenden zijn gevraagd om hun 
zienswijze te geven over de voorgenomen openbaarmaking van de door u 
gevraagde informatie. Met u is afgesproken dat ik uiterlijk in week 27 een besluit 
neem op uw verzoek. Op 9 augustus bent u erover geïnformeerd dat ik streef naar 
een zo spoedig mogelijke afhandeling van uw verzoek. 
 

Digitaal ondertekend door:

1 sep. 2022 11:20:30
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Wettelijk kader 
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid 
(Woo), aangezien deze wet op 1 mei jl. de Wet openbaarheid van bestuur heeft 
vervangen. De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij deze 
brief.  
 
Inventarisatie documenten  
Ik heb 280 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn genoemd in de 
inventarislijst in bijlage 2 bij deze brief. In dit besluit wordt vanaf nu verwezen 
naar de nummers op de inventarislijst, zodat voor u duidelijk is wat ik per 
document heb besloten en waarom ik dit heb besloten.  
 
Zienswijzen  
Op 10 juni 2022 heb ik u laten weten dat de betrokken belanghebbenden zijn 
gevraagd hun mening te geven over de voorgenomen openbaarmaking van de 
door u gevraagde informatie.  
 
De mening van de betrokken belanghebbende heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen.   
 
Besluit 
Ik besluit de documenten gedeeltelijk openbaar te maken. In de documenten 
opgenomen persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt. In document 216 
is informatie opgenomen die niet openbaar wordt gemaakt in verband met het 
risico op sabotage van Tata. Op de inventarislijst staat aangegeven in welke 
documenten informatie is gelakt en op welke grond.  
 
De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit van het besluit. Voor de 
motivering van dit besluit verwijs ik naar het onderdeel “Overwegingen” 
van dit besluit. 
 
Overwegingen 
Allereerst wil ik u erop wijzen dat iedereen het recht heeft om overheidsinformatie 
op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in 
artikel 1.1 van de Woo. Dit is een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het 
uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden 
zijn die dit beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. 
Ik moet hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de 
belangen die beschermd worden door de uitzonderingsgronden. In het algemeen 
geldt hierbij de regel dat wanneer ik informatie aan u verstrek, deze informatie 
openbaar is voor een ieder.  
 
Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden 
De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of een 
van de uitzonderingsgronden van toepassing is. Dat doe ik meestal per alinea, 
soms per zin. Vervolgens kijk ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het 
een absolute uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als het 
een relatieve uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het 
algemene belang van openbaarheid en het specifieke belang dat de 
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uitzonderingsgrond beschermt. Daarbij weegt het belang van openbaarheid zwaar. 
Als ik informatie weiger, moet ik goed motiveren waarom ik dat doe. Dat geldt 
nog sterker als de informatie ouder dan vijf jaar is.  
 
Wanneer het gaat om informatie waar belangen van anderen bij betrokken zijn, 
moet ik hen de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit betekent 
dat zij hun mening kunnen geven over of de informatie wel of niet openbaar 
gemaakt moet worden. Het is uiteindelijk aan mij om te beslissen of ik de 
informatie openbaar maak.  
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit 
belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om 
persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, e-
mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Bij diverse documenten is dit 
het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de identiteit van betrokkene niet 
bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy kan schenden. Dat vind ik niet 
wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar. 
 
In diverse documenten staan (ook) persoonsgegevens van ambtenaren. Het gaat 
om gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-
mailadressen, functienamen en telefoonnummers. In het kader van goed 
werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy zwaarder moet wegen dan het 
belang van openbaarheid, dit ter bescherming van de privacy van de betrokken 
ambtenaren. Daarbij weegt mee dat het hier niet gaat om het opgeven van een 
naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar 
om, openbaarmaking op grond van de Woo.  
 
De beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder h, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken wanneer dit de beveiliging van personen en bedrijven 
en/of het voorkomen van sabotage belemmert en dit belang zwaarder weegt dan 
het belang van openbaarheid. Document nr. 216 bevat twee kaarten waarop 
gedetailleerd de ligging van diverse leidingen van Tata staat weergegeven. 
Openbaarmaking van deze gegevens zou Tata kwetsbaarder kunnen maken voor 
sabotage. Ik vind dat het belang om hier geen zicht op te bieden zwaarder wegen 
dan het belang van openbaarheid. Ik maak deze informatie daarom niet openbaar. 
 
Wijze van openbaarmaking en publicatie 
De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden, stuur ik u per SecureTransfer.  
 
Plaatsing op internet 
Dit besluit en de documenten die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar worden, 
worden op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd. 
 
Afschrift aan belanghebbenden 
Een kopie van dit besluit verzend ik naar de derde-belanghebbenden. 
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Toelichting 
Met dit besluit maak ik onder andere informatie openbaar over zogenoemde 
96000-meldingen, waarmee Tata melding maakt van afwijkingen op de normale 
bedrijfsvoering die kunnen leiden tot (mogelijke) hinder of schade in de omgeving 
en effecten op het milieu. Deze 96000-meldingen omvatten niet alleen ongewone 
voorvallen, maar ook gevallen als het oppompen van grondwater en het lozen 
hiervan op het riool. 
  
Inhoudelijk deskundigen van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord zijn altijd 
bereid meer toelichting te geven op de informatie die openbaar wordt, op de rol 
van Rijkswaterstaat bij het toezicht op Tata, en op de monitoring en rapportage in 
het kader van de Kaderrichtlijn Water. U kunt daartoe contact opnemen met de 
afdeling handhaving van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze, 
 
 
de heer ir. 
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Informatie en bezwaar 
Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in deze beschikking 
genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de zijkolom van de 
beschikking. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u 
doornemen. 
 
Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en 
aandachtspunten u helpen: 

 Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u 
betekent? 

 Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u 
behoefte aan een toelichting? 

 Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens 
verstrekt? 

 
Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u 
contact opnemen. 
 
Bent u het niet eens met dit besluit? 
Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U dient 
hiervoor wel belanghebbende bij het besluit te zijn. De volgende vragen en 
aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar: 

 Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent? 
 Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht 

u van Rijkswaterstaat? 
 Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u 

of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een 
andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken? 

 
Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een 
bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact 
opnemen met de in de beschikking vermelde contactpersoon. De contactpersoon 
kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere 
mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te 
komen. 
 
Hoe maakt u bezwaar? 
Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 
bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen 
naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, t.a.v. de hoofdingenieur-
directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Postbus 2232, 3500 GE 
Utrecht. 
In het bezwaarschrift dient in ieder geval het volgende te staan: 

 uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer; 
 een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 

(bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden 
of door een kopie mee te sturen); 

 de reden waarom u bezwaar maakt; 
 de datum en uw handtekening. 
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Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent 
dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u 
dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, 
dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een 
voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of 
organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de 
rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De 
rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen. 
 
Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden 
overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het 
geschil betrekking heeft overgelegd. 
 
Indiening kan ook via de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
 



 

 

Bijlage -  Artikelen 5.1 en 5.2 van de Wet open overheid 

 

5.1 Uitzonderingen 

1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen 

vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de 

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk 

toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze 

persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt; 

e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van 

bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 

gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt. 

2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan 

niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties; 

b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 

bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft 

op handelingen met een vertrouwelijk karakter; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige 

bedrijfs- en fabricagegegevens; 

g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 

h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage; 

i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen. 

3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid genoemde gronden 

wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke motivering. 

4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de geadresseerde van 

de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie dit kennelijk vereist. Het 

bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van de termijn waarbinnen de openbaarmaking 

alsnog zal geschieden. 

5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan milieu-informatie 

voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan een 

ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid 

niet tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege 

laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde 

informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde gronden. 

6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, onderdeel c, in geval 

van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, 

genoemde belang ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van 

informatie niet opweegt tegen deze schade. 

7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die betrekking heeft op 

emissies in het milieu. 

 

Artikel 5.2 Persoonlijke beleidsopvattingen 

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern 

beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten 

en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, 

beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een 

overwegend objectief karakter. 

2. Het bestuursorgaan kan over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op een goede en 

democratische bestuursvoering informatie verstrekken in niet tot personen herleidbare vorm. 



 

 

Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft 

ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Onverminderd het eerste en tweede lid wordt uit documenten opgesteld ten behoeve van 

formele bestuurlijke besluitvorming door een minister, een commissaris van de Koning, 

Gedeputeerde Staten, een gedeputeerde, het college van burgemeester en wethouders, een 

burgemeester en een wethouder, informatie verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in niet 

tot personen herleidbare vorm, tenzij het kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt 

geschaad. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van de 

persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over 

persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien 

degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, 

kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

 



Bijlage 2 – Inventarislijst 

nr. Document datum Oordeel Woo Woo 
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1 1997-10030  21-11-97 go X   

2 1997-10031 21-11-97 go X   

3 2002-366 22-01-02 go X   

4 2004-4361 05-07-04 go X   

5 2005-4148 07-07-05 go X   

6 2005-7769 08-11-05 go X   

7 2007-5154 12-09-07 go X   
8 2007-5375 01-10-07 go X   

9 2011-3765 19-07-11 go X   

10 2012-305 24-01-12 go X   
11 2012-1526 03-04-12 go X   
12 2012-5853 18-12-12 go X   
13 2013-15046 25-03-13 go X   
14 2013-23815 13-05-13 go X   
15 2013-60068  02-12-13 go X   
16 2014-11616 18-03-14 go X   
17 2014-32403 16-07-14 go X   
18 2015-18182 28-04-15 go X   
19 2015-19057 11-05-15 go X   
20 2016-11410 21-03-16 go X   
21 2016-38233 13-09-16 go X   
22 2016-55150 02-01-17 go X   
23 2017-6686 20-02-17 go X   
24 2017-10446 14-03-17 go X   
25 2017-15491 10-04-17 go X   
26 2017-18869 08-05-17 go X   
27 2017-21132 22-05-17 go X   
28 2018-14598 23-04-18 go X   
29 2018-15689 30-04-18 go X   
30 2018-16366 07-05-18 go X   
31 2018-16555 08-05-18 go X   
32 2018-16597 08-05-18 go X   
33 2018-28881 23-07-18 go X   
34 2018-31991 14-08-18 go X   
35 2018-42103 05-11-18 go X   
36 2018-42130 05-11-18 go X   
37 2018-47906 10-12-18 go X   
38 2019-2266 29-01-19 go X   
39 2019-25915 28-06-19 go X   
40 2019-21854 02-07-19 go X   
41 2019-28194 30-07-19 go X   
42 2019-29542 12-08-19 go X   
43 2019-29623 13-08-19 go X   
44 2019-30130 26-08-19 go X   
45 2019-36448 17-10-19 go X   



nr. Document datum Oordeel Woo Woo 
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46 2019-37425 21-10-19 go X   
47 2019-41536 19-11-19 go X   
48 2020-2204 28-01-20 go X   

49 2020-4833 12-02-20 go X   

50 2020-39269 29-07-20 go X   

51 2020-39767 04-08-20 go X   

52 2020-39756 05-08-20 go X   

53 2021-2243 26-10-20 go X   

54 2020-53460 27-11-20 go X   

55 2021-362 17-12-20 go X   

56 2021-357 18-12-20 go X   

57 2021-359 18-12-20 go X   
58 2021-207 21-12-20 go X   
59 2021-360 23-12-20 go X   
60 2021-208 29-12-20 go X   

61 2021-328 04-01-21 go X   

62 2021-398 06-01-21 go X   

63 2021-1027 12-01-21 go X   

64 2021-1740 12-01-21 go X   

65 2021-1191 13-01-21 go X   

66 2021-1201 13-01-21 go X   

67 2021-1432 13-01-21 go X   
68 2021-3269 19-01-21 go X   

69 2021-933 19-01-21 go X   

70 2021-2605 25-01-21 go X   

71 2021-5390 25-01-21 go X   

72 2021-2813 26-01-21 go X   

73 2021-3272 26-01-21 go X   

74 2021-4450 01-02-21 go X   

75 2021-5167 09-02-21 go X   

76 2021-5287 11-02-21 go X   

77 2021-5416 12-02-21 go X   

78 2021-5635 19-02-21 go X   

79 2021-6109 19-02-21 go X   
80 2021-7203 19-02-21 go X   
81 2021-6382 22-02-21 go X   
82 2021-7192 25-02-21 go X   
83 2021-7225 01-03-21 go X   
84 2021-6586 03-03-21 go X   
85 2021-8256 07-03-21 go X   
86 2021-12594 08-03-21 go X   
87 2021-8943 12-03-21 go X   
88 2021-10237 21-03-21 go X   
89 2021-10381 23-03-21 go X   
90 2021-11248 28-03-21 go X   
91 2021-12450 29-03-21 go X   
92 2021-11630 30-03-21 go X   
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93 2021-16013 30-03-21 go X   
94 2021-12085 31-03-21 go X   
95 2021-12475 07-04-21 go X   
96 2021-14480 13-04-21 go X   
97 2021-13792 19-04-21 go X   
98 2021-18475 19-04-21 go X   
99 2021-13910 20-04-21 go X   
100 2021-13433 15-04-21 go X   
101 2021-14021 21-04-21 go X   
102 2021-14188 21-04-21 go X   
103 2021-13762 22-04-21 go X   
104 2021-14156 29-04-21 go X   
105 2021-14161 29-04-21 go X   
106 2021-18807 30-04-21 go X   
107 2021-15647 03-05-21 go X   
108 2021-16068 05-05-21 go X   
109 2021-18608 05-05-21 go X   
110 2021-15909 06-05-21 go X   
111 2021-18147 06-05-21 go X   
112 2021-16173 10-05-21 go X   
113 2021-15395 11-05-21 go X   
114 2021-16558 11-05-21 go X   
115  2021-22727 11-05-21 go X   
116 2021-16709 12-05-21 go X   
117 2021-17407 17-05-21 go X   
118 2021-18778 20-05-21 go X   
119 2021-18476 22-05-21 go X   
120 2021-18921 25-05-21 go X   
121 2021-18507 27-05-21 go X   
122 2021-18604 27-05-21 go X   
123 2021-18613 27-05-21 go X   
124 2021-18855 27-05-21 go X   
125 2021-18849 28-05-21 go X   
126 2021-19965 31-05-21 go X   
127 2021-20836 31-05-21 go X   
128 2021-18957 01-06-21 go X   
129 2021-19207 01-06-21 go X   
130 2021-19271 01-06-21 go X   
131 2021-22379 09-06-21 go X   
132 2021-21503 10-06-21 go X   
133 2021-21174 11-06-21 go X   
134 2021-20985 15-06-21 go X   
135 2021-21466 16-06-21 go X   
136 2021-21504 17-06-21 go X   
137 2021-21507 17-06-21 go X   
138 2021-21510 17-06-21 go X   
139 2021-21678 18-06-21 go X   
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140 2021-22373 21-06-21 go X   
141 2021-27954 21-06-21 go X   
142 2021-22284 23-06-21 go X   
143 2021-23483 24-06-21 go X   
144 2021-22989 28-06-21 go X   
145 2021-23113 28-06-21 go X   
146 2021-22985 29-06-21 go X   
147 2021-22318 30-06-21 go X   
148 2021-23472 01-07-21 go X   
149 2021-23096 07-07-21 go X   
150 2021-23886 07-07-21 go X   
151 2021-27596 07-07-21 go X   
152 2021-24579 12-07-21 go X   
153 2021-25550 16-07-21 go X   
154 2021-25934 21-07-21 go X   
155 2021-25777 20-07-21 go X   
156 2021-28065 26-07-21 go X   
157 2021-28429 26-07-21 go X   
158 2021-26851 27-07-21 o     
159 2021-27111 29-07-21 go X   
160 2021-27861 04-08-21 go X   
161 2021-27939 04-08-21 go X   
162 2021-27811 05-08-21 go X   
163 2021-28431 06-08-21 go X   
164 2021-30271 09-08-21 go X   
165 2021-28412 11-08-21 go X   
166 2021-28433 11-08-21 go X   
167 2021-30272 11-08-21 go X   
168 2021-8976 11-08-21 go X   
169 2021-28359 12-08-21 go X   
170 2021-28685 16-08-21 go X   
171 2021-28896 18-08-21 go X   
172 2021-29146 19-08-21 go X   
173 2021-29055 20-08-21 go X   
174 2021-29182 20-08-21 go X   
175 2021-29199 20-08-21 go X   
176 2021-29909 23-08-21 go X   
177 2021-30109 24-08-21 go X   
178 2021-30272 24-08-21 go X   
179 2021-30856 26-08-21 go X   
180 2021-30856 26-08-21 go X   
181 2021-30325 28-08-21 go X   
182 2021-31371 31-08-21 go X   
183  2021-33424 31-08-21 go X   
184 2021-46012 02-09-21 go X   
185 2021-31978 07-09-21 go X   
186 2021-33305 17-09-21 go X   
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187 2021-34084 20-09-21 go X   
188 2021-34446 20-09-21 go X   
189 2021-33303 23-09-21 go X   
190 2021-32705 23-09-21 go X   
191 2021-33336 23-09-21 go X   
192 2021-34670 23-09-21 go X   
193 2021-33738 24-09-21 go X   
194 2021-33925 27-09-21 go X   
195 2021-34496 30-09-21 go X   
196 2021-35665 06-10-21 go X   
197 2021-35666 06-10-21 go X   
198 2021-36525 15-10-21 go X   
199 2021-36650 15-10-21 go X   
200 2021-37547 15-10-21 go X   
201 2021-37346 22-10-21 go X   
202 2021-37392 22-10-21 go X   
203 2021-37060 26-10-21 go X   
204 2021-37748 26-10-21 go X   
205 2021-37051 27-10-21 go X   
206 2021-39112 28-10-21 go X   
207 2021-38777 03-11-21 go X   
208 2021-39119 03-11-21 go X   
209 2021-39110 04-11-21 go X   
210 2021-39111 04-11-21 go X   
211 2021-39114 04-11-21 go X   
212 2021-39115 04-11-21 go X   
213 2021-39120 04-11-21 go X   
214 2021-39117 05-11-21 go X   
215 2021-39833 10-11-21 go X   
216 2021-40662 16-11-21 go X X 
217 2021-40762 16-11-21 go X   
218 2021-40584 17-11-21 go X   
219 2021-40647 17-11-21 go X   
220 2021-40694 18-11-21 go X   
221 2021-41905 23-11-21 go X   
222 2021-41940 23-11-21 go X   
223 2021-41205 24-11-21 go X   
224 2021-42825 06-12-21 go X   
225 2021-43252 06-12-21 go X   
226 2021-41869 08-12-21 go X   
227 2021-44039 15-12-21 go X   
228 2021-44299 15-12-21 go X   
229 2021-45128 20-12-21 go X   
230 2021-45374 20-12-21 go X   
231 2021-45600 20-12-21 go X   
232 2021-45236 21-12-21 go X   
233 2021-45248 22-12-21 go X   
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234 2021-45525 22-12-21 go X   
235 2021-46033 22-12-21 go X   
236 2021-45443 23-12-21 go X   
237 2021-46010 23-12-21 go X   
238 2021-45901 24-12-21 go X   
239 2022-1150 28-12-21 go X   
240 2021-45996 29-12-21 go X   
241 2022-3 30-12-21 go X   
242 2022-281 03-01-22 go X   
243 2022-639 10-01-22 go X   
244 2022-648 10-01-22 go X   
245 2022-652 10-01-22 go X   
246 2022-659 10-01-22 go X   
247 2022-660 10-01-22 go X   
248 2022-674 10-01-22 go X   
249 2022-730 11-01-22 go X   
250 2022-1093 12-01-22 o     
251 2022-1181 13-01-22 go X   
252 2022-1750 17-01-22 go X   
253 2022-1228 18-01-22 go X   
254 2022-1761 18-01-22 go X   
255 2022-12017 20-01-22 go X   
256 2022-12091 20-01-22 go X   
257 2022-2224 20-01-22 go X   
258 2022-2227 20-01-22 go X   
259 2022-2228 20-01-22 go X   
260 2022-2225 21-01-22 go X   
261 2022-2438 25-01-22 go X   
262 2022-12031 27-01-22 go X   
263 2022-2415 31-01-22 go X   
264 2022-3826 07-02-22 go X   
265 2022-4580 10-02-22 go X   
266 2022-5854 18-02-22 go X   
267 2022-5927 22-02-22 go X   
268 2022-7321 22-02-22 go X   
269 2022-6603 23-02-22 go X   
270 2022-12031 24-02-22 go X   
271 2022-7501 04-03-22 go X   
272 2022-7504 04-03-22 go X   
273 2022-11909 08-03-22 go X   
274 2022-10782 11-03-22 go X   
275 2022-8558 11-03-22 go X   
276 2022-9035 17-03-22 go X   
277 2022-7266 22-03-22 go X   
278 2022-9440 22-03-22 go X   
279 2022-10565 30-03-22 go X   
280 2022-11826 11-04-22 go X   




