oktober 2019
Onderwerp Reactie op uw Wob-verzoek d.d. 6 augustus
Behandeld door
Ons kenmerk Z19-6032 / D19-43409
Datum

Uw kenmerk
Bijlagen

24

2019

-

-

Geachte

,

Op 6 augustus 2019 heeft u een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend
waarin u vraagt om sectierapporten van de overLeden konikpaarden in de vangkraal in de
Oostvaardersptassen. Bij brief van 8 augustus 2019 is de ontvangst van uw brief bevestigd. Per brief d.d. 2
september 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.
Per e-mail d.d. 18 augustus 2019 heb ik u geïnformeerd dat de Nationale Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
uw Wob-verzoek van 6 augustus 2019 aan Staatsbosbeheer heeft doorgezonden ter verdere behandeling. Dit
Wob-verzoek komt overeen met het Wob-verzoek dat Staatsbosbeheer van u heeft ontvangen.
Uw Wob-verzoek
Het tijdstip van indiening van uw verzoek is bepaLend voor de reikwijdte van het verzoek. Een Wob-verzoek
kan nooit betrekking hebben op na dat verzoek vervaardigde documenten. Dit betekent dat documenten
vervaardigd na 6 augustus

2019,

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

Uw Wob-verzoek heeft betrekking op de sectierapporten van de voor sectie aangeboden kadavers van de
konikpaarden uit de vangkralen in de Oostvaardersplassen.
ResuLtaten onderzoek
Ik heb uitgebreid onderzoek uitgevoerd of Staatsbosbeheer beschikt over de documenten waarop uw
informatieverzoek betrekking heeft. Ik heb de betrokken collega’s gevraagd naar alle documenten met
betrekking tot uw verzoek, ook heb ik het (digitaaL) archief van Staatsbosbeheer doorzocht.
Naar aanleiding van dit onderzoek heb ik een e-mail met een versLag van de doodsoorzaken van de diverse
paarden en één sectierapport van de Gezondheidsdienst voor Dieren aangetroffen, welke reeds openbaar zijn
gemaakt.
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Reeds openbaar
De aangetroffen documenten zijn reeds openbaar gemaakt bij het Wob-besluit d.d. 24 oktober 2019
(kenmerk: Z19-5964 / D19-39792). De Wob is niet van toepassing op openbare documenten. U kunt de
documenten raadplegen via www.staatsbosbeheer.nl/woboostvaardersplassen.
In het voornoemde besluit treft u naast de door u verzochte documenten, ook meer informatie ten aanzien
van het transport van de konikpaarden naar Wit-Rusland en de procedure die hieraan voorafging. In het bLog
van Staatsbosbeheer over dit onderwerp kunt u hier ook meer over lezen:

Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met mevrouw

via

@staatsbosbeheer.nI.

Met vriendelijke groet,
r, namens deze,

ir. C. Lever MPA
divisiedirecteur Grond & Gebouwen
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