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Op 17 oktober 2019 heeft u een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend,
dat door de provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer is doorgezonden. In uw Wob-verzoek vraagt u om het
sectierapport van een afgeschoten konikpaard. Bij brief van 23 oktober 2019 is de ontvangst van uw Wob
verzoek bevestigd.
Per brief d.d. 13 november 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 de behandeling van uw Wob-verzoek meer tijd is
gemoeid.
Uw Wob-verzoek en resultaten van het onderzoek
Uw Wob-verzoek heeft betrekking op een sectierapport van een afgeschoten solitaire hengst (konikpaard).
Ik heb onderzocht of Staatsbosbeheer beschikt over het sectierapport waarnaar u verwijst. Navraag bij de
betrokken collega’s heeft uitgewezen dat er geen sectie is verricht op dit afgeschoten konikpaard, om deze
reden bestaat er ook geen sectierapport die ik u zou kunnen overleggen.
Daarnaast vraagt u zich af waarom Staatsbosbeheer de hengst heeft afgeschoten. Ik kan u hier het volgende
over mededelen. Sinds het voorjaar liep er in dit gedeelte van het Oostvaardersveld een solitaire hengst. In
mei heeft de hengst zich verwond aan een tak, hiervoor was hij door een dierenarts behandeLd. Een aantal
maanden is de hengst door boswachters, kuddebeheerder en de dierenarts goed in de gaten gehouden. In de
zomermaanden leek het beter met de hengst te gaan. Helaas zette deze verbetering niet door en begon de
hengst te vermageren. In overleg met de dierenarts heeft Staatsbosbeheer dan ook besloten de hengst te
euthanaseren.
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BesLuit
Omdat ik geen documenten heb aangetroffen die aan uw verzoek vo[doen, 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 schriftetijk
bezwaar maken. Ook een andere be[anghebbende 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

via

@staatsbosbeheer.nL.

Met vriendeLijke groet,
de directeur, namens deze,

ir. C. Lever MPA
divisiedirecteur Grond & Gebouwen
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