Datum

1

december

2020

Onderwerp Besluit op Wob-verzoek
Behandeld door
Ons kenmerk

Z20-6506

Uw kenmerk

/ D20-49531

-

Bijlagen

1

Geachte

,

Op 7 september 2020 heeft u een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend,
waarin u vraagt om documenten met betrekking tot uw staandehouding en documenten waarin is
vastgelegd wat er is afgesproken tijdens het overleg tussen Staatsbosbeheer en het Openbaar Ministerie. Bij
brief van 11 september 2020 is de ontvangst van uw brief bevestigd.
10 lid 2 sub e

10 lid 2 sub e

Per brief d.d. 5 oktober 2020 heb ik de beslissing op uw Wob-verzoek op grond van het bepaalde in artikeL 6
lid 2 van de Wob met vier weken verdaagd, omdat met het verzamelen van de door u gevraagde informatie
meer tijd is gemoeid.
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.1 Dit betekent dat documenten
vervaardigd na 7 september 2020, niet zijn meegenomen bij de behandeling van uw Wob-verzoek.
U vraagt in uw Wob-verzoek om alle documenten met betrekking tot uw staandehouding d.d. 19 juli 2020 in
het Horsterwold en het vermeende strafbare feit. Tevens verzoekt u om documenten waarin gespecificeerd is
vastgelegd wat er is afgesproken tijdens het overleg tussen Staatsbosbeheer en het Openbaar Ministerie
m.b.t. handhaving in het Horsterwold.
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.
Ik heb

1

1

document aangetroffen.
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Reeds openbaar
Het document dat ik heb aangetroffen betreft een outlook-uitnodiging voor het overleg tussen
Staatsbosbeheer en het Openbaar Ministerie over de aanpak van naaktrecreatie in het Horsterwold.
Het aangetroffen document is reeds openbaar en voor eenieder beschikbaar. De Wob is niet van toepassing
op reeds openbare documenten. Om u ter wille te zijn, stuur ik u een kopie van dit document.
De overige gevraagde documenten berusten niet onder ons.
Inzage strafdossier
U kunt inzage verkrijgen in uw strafdossier door een brief te schrijven aan de officier van justitie bij het
parket dat uw zaak behandelt. Gezien de plaats waar de overtreding is geconstateerd, is dat het
Arrondissementsparket Midden-Nederland. Het adres van het arrondissementsparket Midden-Nederland is:
OM Midden-Nederland
Postbus 505
3500 AM Utrecht
teL. (088) 699 1500
E-mail: midden-nederland@om.nl
BesLuit
Ik heb, op het reeds openbare document na, geen documenten aangetroffen die aan uw verzoek voldoen,
om deze reden wijs ik uw Wob-verzoek af.
RechtsmiddeLen
Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit schriftelijk
bezwaar maken. Ook een andere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift
kan worden gezonden aan de Directeur Staatsbosbeheer, Postbus 2, 3800 AA Amersfoort. U wordt verzocht
een afschrift van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.
Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste
•
Naam en adres van indiener;
•
Dagtekening;
•
Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
•
De gronden waarop het bezwaar rust.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.
De door u verzochte informatie kan voor meer mensen interessant zijn, daarom wordt dit besluit
geanonimiseerd op de website van Staatsbosbeheer geplaatst onder:
https://www.staatsbosbeheer.nl/contact/wob/wob-besluiten
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Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met

via

@staatsbosbeheer.nl

Met vriendelijke groet,
de directeur, namens deze,

d
divisiedirecteur

2 sub e
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Norren, Frank van

Onderwerp:
Locatie:

Overleg OM over naaktloperj Horsterwold
Groenewoudseweg 7, Zeewolde, zaal: Stille Kern

Begin:
Einde:

di 14-7-2020 11:00
di 14-7-2020 12:00

Terugkeerpatroon:

(geen)

Vergaderingsstatus:

Organisator van vergadering

Organisator:
Verplichte deelnemers:

Neutel, Wout
10 lid 2Leo;
subRijneker,
e
Smits,
Stef; Veen, Jan van; ‘r.de.kruijk@om.nl’

10 lid 2 sub
e
Caroline
Hahn

088 6995604

