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Op 13 augustus 2019 heeft u een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend
waarin u vraagt om de logboekgegevens konikpaarden in de vangkraaL in de Oostvaardersplassen. Op 14
augustus 2019 heb ik het ontvangst van uw Wob-verzoek bevestigd. Per brief d.d. 9 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.
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 13 augustus 2019, niet zijn meegenomen bij de behandeling van dit Wob-verzoek.
Uw Wob-verzoek heeft betrekking op de logboekgegevens 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.
Ik heb verschillende documenten aangetroffen, die samen het Logboek vormen, Ik heb een
aanvraagformulier, een werkprotocol, een bezoekersLijst, een uitsLag van genomen watermonsters en een
lijst met transpondernummers aangetroffen, welke reeds openbaar zijn gemaakt.
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Reeds openbaar
De aangetroffen documenten zijn reeds openbaar gemaakt bij het Wob-besluit “export paarden Wit-Rusland”
d.d. 6 november 2019. De Wob is niet van toepassing op openbare documenten. U kunt de documenten
raadplegen via www.staatsbosbeheer.nL/woboostvaardersp[assen.
In het informatieve blog van Staatsbosbeheer kunt u ook meer [ezen over de konikpaarden, voorafgaand aan
het transport naar Wit-Rusland:
https://www.boswachtersbLoci.n I/oostvaardersp[assen/2019/10124/terucib[ik-verhuizing-konikpaarden-naarwit-rusland/
Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met
Met vriende[ijke groet,
de irecteur, namens deze,

ir. C. Lever MPA
divisiedirecteur Grond & Gebouwen
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