Datum

25

november 2020

Onderwerp Reactie op uw Wob-verzoek d.d. 3 februari 2020
Behandeld door
Ons kenmerk Z20-1227
Uw kenmerk

/ D20-24468

-

Bijlagen

-

Geachte

,

Op 3 februari 2020 heeft u een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend,
waarin u vraagt om informatie betreffende de Gatloways in de Gelderse Poort (binnendijk gebied) de
Waatdijk /Sterrenschans Doornenburg. Bij brief van 6 februari 2020 is de ontvangst van uw brief bevestigd.
Per brief d.d. 24 februari 2020 is de beslissing op uw Wob-verzoek op grond van het bepaalde in artikel 6 lid
van de Wob met vier weken verdaagd, omdat met het verzamelen van de door u gevraagde informatie
meer tijd is gemoeid. Daarna is uw verzoek te lang blijven liggen, daarvoor bied ik u mijn excuses aan.
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Uw Wob-verzoek
Het tijdstip van indiening van uw verzoek is bepalend voor de reikwijdte van uw verzoek. Een Wob-verzoek
kan nooit betrekking hebben op na dat verzoek vervaardigde documenten.’ Dit betekent dat documenten

vervaardigd na 3 februari

2020,

niet zijn meegenomen bij de behandeling van uw Wob-verzoek.

Resultaten onderzoek
Ik heb uitgebreid onderzoek uitgevoerd of Staatsbosbeheer beschikt over de documenten waarop uw
informatieverzoek betrekking heeft. Ik heb hiervoor het (digitaal) archief, de systemen en de betrokken
collega’s geraadpleegd.
Tijdens het onderzoek heb ik twee documenten aangetroffen die vallen onder uw Wob-verzoek. Het betreft
een overeenkomst tussen Staatsbosbeheer en
en een overeenkomst tussen Staatsbosbeheer en
., die al openbaar zijn gemaakt.

‘
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Reeds openbaar

De aangetroffen documenten zijn reeds openbaar gemaakt bij het Wob-bes[uit “Grote grazers in
Uiterwaarden Zuidoever van de Waal Nijmegen” d.d. 8 september 2020. De Wob is niet van toepassing op
openbare documenten. Om deze reden kan ik geen bes[uit nemen op uw Wob-verzoek. U kunt de
documenten raadp[egen via www.staatsbosbeheer.n[/wobbesLuiten onder de naam 2020-09-08 Wob bes[uit
(Grote grazers Uiterwaarden WaaL)
ALs u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen roet

via

@staatsbosbeheer.nL

Met vriendelijke groet,
de directeur, namens deze,

drs. B.A. Revis
divisiedirecteur
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