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Geachte mevrouw Philippi-Gho,
Op 15 januari 2019 heeft u, namens de Stichting Welzijn Grote Grazers, een verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend, waarin u vraagt om informatie ten aanzien van de konikpaarden
in het Oostvaardersveld en de uitplaatsing van deze paarden in januari 2019. In deze brief treft u het besluit
van Staatsbosbeheer op uw Wob-verzoek aan. Onderaan deze brief leest u wat u kunt doen als u het niet
eens bent met deze beslissing.
Bij brief van

is de ontvangst van uw brief bevestigd en heb ik u tevens gevraagd een geldige
volmacht te overleggen, waaruit blijkt dat u bevoegd bent om namens de Stichting Welzijn Grote Grazers een
Wob-verzoek in te dienen. Op 13 maart 2019 heb ik van u de geLdige volmacht ontvangen. Per brief d.d. 9
april 2019 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. 0p 7 mei 2019 heb ik u ten slotte per e-maiL geïnformeerd dat het niet mogelijk is om binnen de
wettelijke termijn een besluit op uw Wob-verzoek te nemen, omdat de behandeLing meer tijd in beslag
neemt.
21

januari

2019

Uw Wob-verzoek
Uw Wob-verzoek heeft betrekking op alle documentatie tot en met 15 januari 2019, ten aanzien van de
(herpLaatsing van de) konikpaarden in het Oostvaardersveld:
1. de status van deze dieren en eventuele wijziging daarin (gehouden of wild) tijdens en/of na het transport
daarvan;
2. veterinaire controle rapporten;
3. vervoersdocumenten met bestemming;
4. chipnummers;
5. alle documenten en gevoerde correspondentie inzake deze dieren, specifiek betreffende het houden
daarvan in het Oostvaardersveld, het (voorgenomen) transport en de herplaatsing van deze dieren naar
1.

andere natuurgebieden in of buiten Nederland of enige andere locatie;
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6. alle documenten, adviezen en correspondentie met mogelijke locaties voor herplaatsing alsmede alle
documenten, adviezen en correspondentie omtrent de uiteindelijke keuze voor de herplaatsingslocatie;
7. alle documenten inzake de redenen van uitplaatsing, herplaatsing, vervoer, waaronder de observaties van
de konikpaarden met daarbij de in kaart gebrachte de sociale/familiestructuren in het Oostvaardersveld;
8. alle overige documenten inzake deze dieren betreffende de huidige situatie in het Oostvaardersveld
alsmede het vervoer en herplaatsing van deze dieren en het toekomstige gebruik van deze dieren;
9. alle informatie welke betrekking heeft op de toekomstige beheerder respectievelijk toekomstige eigenaar
van deze dieren gebruikt bij de overwegingen om de dieren herplaatsen.
2.

ResuLtaten onderzoek

Ik heb onderzoek uitgevoerd of Staatsbosbeheer beschikt over documenten waarop uw informatieverzoek
betrekking heeft. Ik heb hiervoor het archief, de systemen en de betrokken collega’s geraadpleegd.
Staatsbosbeheer heeft rond dezelfde datum van uw verzoek, een (grotendeels) gelijkluidend Wob-verzoek
ontvangen. Het besluit op dit Wob-verzoek is kortgeleden genomen.
Ten aanzien van punt vier tot en met punt zeven, heb ik 43 documenten aangetroffen die reeds openbaar
gemaakt zijn. Het gaat om diverse e-mailconversaties, WhatsAppconversaties, foto’s, offertes, facturen,
vergaderstukken en memo’s. Tevens heb ik twee chiplijsten, één lijst voor de paarden die zijn overgeplaatst
naar Lauwersmeer en één lijst voor de paarden die zijn overgeplaatst naar Texel, aangetroffen. Deze
documenten hebben betrekking op de periode tot en met 2 februari 2019, dit vanwege de datum van
indiening van het (deels) gelijkluidende verzoek. Deze documenten zijn openbaar en voor een ieder
beschikbaar. De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten, u kunt deze informatie
raadplegen via www.staatsbosbeheer.nL/woboostvaardersplassen. Om u ter wille te zijn, treft u een kopie van
deze 43 reeds openbare documenten in de bijlage aan.
De in de reeds openbaar gemaakte documenten vermelde (bijzondere) persoonsgegevens, tarieven van
bedrijven, financiële gegevens die de economische belangen van Staatsbosbeheer kunnen schaden en
persoonlijke beleidsopvattingen in stukken opgesteld voor intern beraad zijn (deels) onleesbaar gemaakt.
Voor de motivering, verwijs ik u naar het bijgevoegde (geanonimiseerde) afschrift van het besluit, waarbij de
documenten openbaar zijn gemaakt.
Ten aanzien van punt één tot en met drie van uw verzoek, heb ik geen documenten aangetroffen. De status
van de dieren is ongewijzigd gebleven, hier bestaan geen documenten over. Ook veterinaire controle
rapporten die aan uw verzoek voldoen, zijn niet beschikbaar. Anders dan de reeds openbaar gemaakte
documenten ten aanzien van het transport van de konikpaarden, heb ik geen documenten aangetroffen met
betrekking tot het vervoer van de paarden.
3. BesLuit
Ten aanzien van punt één tot en met drie van uw verzoek, heb ik geen documenten aangetroffen. Om deze
reden wijs ik uw verzoek onder punt één tot en met drie af.

Dit besluit wordt geanonimiseerd op de website van Staatsbosbeheer geplaatst onder
www.staatsbosbeheer.nl/woboostvaardersplassen.
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Rechtsmiddeten
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.
Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met mevrouw Romy Dassen via
r.da ssen sta atsbosbeh ee r.n 1.

06-82423941

of

Met vriendelijke groet,
de directeur, namens deze,

ir. C. Lever MPA
divisiedirecteur Grond & Gebouwen
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