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Onderwerp Beslissing op uw Wob-verzoek d.d.
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2020

Behandeld door
Ons kenmerk Z20-8137
Uw kenmerk

/

D20-53348

-

Bijlagen

-

Geachte

,

Op 14 november 2020 heeft u een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend,
waarin u vraagt om informatie betreffende 35 Konikpaarden uit de Oostvaarderspiassen. Bij brief van 16
november 2020 is de ontvangst van uw brief bevestigd.
Per brief d.d. 10 december 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.
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 14 november 2020, niet zijn meegenomen bij de behandeling van uw Wob-verzoek.
Uw verzoek ziet op documenten betreffende 35 Konikpaarden uit de Oostvaardersplassen, welke op 6
november 2020 zouden zijn aangeboden voor de slacht. Naast dat u verzoekt om documenten stelt u tevens
een aantal vragen. De Wob bedoeld is om bestaande informatie openbaar te maken. Als er geen documenten
zijn waarin de antwoorden op uw vragen staan, dan treft u ook geen antwoorden op uw vragen aan. Los van
de Wob kunt u uw vragen altijd stellen aan info@staatsbosbeheer.nl.
ResuLtaten onderzoek
Ik heb uitgebreid onderzoek uitgevoerd of Staatsbosbeheer beschikt over de documenten waarop uw
informatieverzoek betrekking heeft. Ik heb hiervoor het (digitaal) archief, de systemen en de betrokken
collega’s geraadpleegd.

Ik heb geen documenten aangetroffen.
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Uit mijn onderzoek is gebleken dat er op 6 november 2020 geen Konikpaarden zijn afgevoerd. De transporten
hebben plaatsgevonden op 23 oktober, 12 november, 13 november en 19 november 2020. U heeft voor deze
data afzonderlijke Wob-verzoeken ingediend. Op deze verzoeken afzonderlijk worden beslist in latere
besluiten, waarbij ik de informatie over het transport van 12 november meeneem bij uw verzoek over 13
november..
.,

Besluit
Ik heb geen documenten aangetroffen die aan uw verzoek voldoen, om deze reden 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 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-ontvanketijkheid van het bezwaarschrift.
Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met

via

@staatsbosbeheer.nl

Met vriendelijke groet,
de directeur, namens deze,

divisiedi recteu r
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