Datum 19januari 2021
Onderwerp Beslissing op uw Wob-verzoek d.d.

27

mei

2020

BehandeLd door
Ons kenmerk Z20-4350
Uw kenmerk

-

Bijlagen

-

Geachte
Op 27 mei 2020 heeft u een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend,
waarin u vraagt om alle communicatie ten aanzien van het opsteLlen van het protocol uitvoering en beheer
Konikpaarden en Heckrunderen in de Oostvaardersplassen. Bij brief van 3 juni 2020 is de ontvangst van uw
verzoek bevestigd.
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 27 mei 2020, niet zijn meegenomen bij de behandeling van uw Wob-verzoek. De behandeling
van uw verzoek heeft te lang geduurd, hiervoor bied ik mijn excuses aan.
U vraagt in uw Wob-verzoek om alle communicatie tussen Staatsbosbeheer en Free Nature en tussen
Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland ten aanzien van het opsteLlen van het protocol uitvoering beheer
Konikpaarden en Heckrunderen Oostvaardersplassen, alsmede alle communicatie ten aanzien van het
uitbesteedde onderzoek ten aanzien van het protocol.
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.
Uit mijn onderzoek is gebleken dat het protocol uitvoering en beheer Konikpaarden en Heckrunderen
Oostvaardersplassen nog niet is opgesteld. Tevens is er tot op heden sLechts mondeling over het protocol
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gecommuniceerd. Om deze redenen berusten er geen documenten bij Staatsbosbeheer die aan uw verzoek
voldoen.
BesLuit
Ik heb geen documenten aangetroffen die aan uw verzoek voldoen, om deze reden wijs ik uw Wob-verzoek
af.
Rechtsmiddeten
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.
Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met

via

@staatsbosbeheer.nl

Met vriendelijke groet,
de directeur, namens deze,

drs. B.A. Revis
divisiedirecteur
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