Datum 21 december 2020
Onderwerp Besluit op uw Wob-verzoek d.d. 6 juli
Behandeld door
Ons kenmerk

Z20-5466

/

2020

D20-52862

Uw kenmerk
Bijtagen

1

Geachte heer

,
10 lid 2 sub e

Op 6juli

10 lid 2 sub e

heeft u bij Staatsbosbeheer per email een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) ingediend, waarin u vraagt om (1) de overeenkomst tussen Staatsbosbeheer en de dierenarts,
(ii) het document “Hoe te handelen bij een wond of gebrek bij een dier” en verder (iii) om gedetailleerde
informatie over afspraken met de dierenarts die Staatsbosbeheer gecontracteerd heeft voor het uitvoeren
van medische handelingen bij grote grazers in het gebied van de Oostvaardersplassen, meer in het bijzonder
bij de Koninkpaarden en Heckrunderen. Bij brief van 8 juli 2020 is de ontvangst van uw email bevestigd.
2020

10 lid 2 sub e

Per brief d.d. 13 augustus 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.]
Per e-mail d.d. 9 oktober 2020 heeft u bij Staatsbosbeheer navraag gedaan naar de voortgang van de
beantwoording van uw Wob-verzoek van 6 juli 2020. Per e-mail d.d. 9 oktober 2020 heeft de behandelaar van
u te kennen gegeven dat de afhandeling van uw Wob-verzoek vanwege
uw Wob-verzoek
ziekte vertraging heeft opgelopen en dat gelet op de inhoud van uw Wob-verzoek bovendien moet
worden nagegaan of de door u gevraagde informatie niet reeds eerder (deels) openbaar is gemaakt,
waarmee extra tijd gemoeid is.
—

—

—

—

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 6 juli 2020, niet zijn meegenomen bij de behandeling van uw Wob-verzoek.
De Wob is niet bedoeld voor verzoeken om antwoorden, uitleg, verklaringen of standpunten. Ik heb mijn
onderzoek dan ook gericht op documenten waar de door u gevraagde onderwerpen aan de orde komen.
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U vraagt in uw Wob-verzoek om (1) de overeenkomst tussen Staatsbosbeheer en de dierenarts, (ii) het
document “Hoe te handelen bi] een wond of gebrek bij een dier” en verder om (iii) gedetailleerde informatie
over afspraken met de dierenarts die Staatsbosbeheer gecontracteerd heeft voor het uitvoeren van medische
handelingen bij grote grazers in het gebied van de Oostvaardersp[assen, meer in het bijzonder bij de
Koninkpaarden en Heckrunderen.
ResuLtaten onderzoek
Ik heb uitgebreid onderzoek uitgevoerd of Staatsbosbeheer beschikt over de documenten waarop uw
informatieverzoek betrekking heeft. Ik heb hiervoor het (digitaa[) archief, de systemen en de betrokken
collega’s geraadpleegd.
Ik heb 1 document aangetroffen. Het betreffende met nummer 1, is reeds openbaar via de website van
Staatsbosbeheer: staatsbosbeheer.n[/woboostvaardersp[assen en via: staatsbosbeheer.nl/over
staatsbosbeheer/nieuws/2020/os/managementp[an-oostvaardersplassen 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.
BesLuit
De door u gevraagde zaken vallen onder de reikwijdte van de Wob. Omdat de door u gevraagde informatie
reeds openbaar is gemaakt, wijs ik uw 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.
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A[s u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met de heer
te’efoonnummer
of per e-mail via
@staatsbosbeheer.nI.

via het (mobie[e)

Met vriendelijke groet,
de directeur, namens deze,

divisiedirecte u r

2 sub e
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