
Van: Natuur en Recht  
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Aan: Bours, drs. P.L.F. (Paul); Hoogeveen, Hans (DG EZ); Kool, Henri (Min EZ directeur DAD) 
CC: 'Mooij, mr. C.O. de (Caroline)' 
Onderwerp: achtergehouden informatie 
Urgentie: Hoog 
 
Geachte heer Bours, 
 
Op 29 januari 2015 heb ik een verzoek ingediend in het kader van de Wet Openbaarheid van bestuur met 
het verzoek aan mij, onder andere de beschrijving van de onderzoekssystematiek van de positieflijst te 
overleggen. Bij brief van 18 februari heeft de heer H. Kool de ontvangst van dit verzoek bevestigd en 
aangegeven dat u de behandelend ambtenaar was. Tevens is aangegeven dat de beslistermijn met vier 
weken verdaagd werd en uiterlijk op 26 maart 2015 een besluit op dit advies zou worden genomen. Op 
30 maart 2015 heeft u het verzoek afgewezen met de mededeling dat de informatie reeds voor een ieder 
toegankelijk en openbaar was op de rvo-website dan wel was opgenomen in de kamerbrief van 28 
januari 2015. Dit besluit is ondertekend door de heer H. Kool. 
 
Ik stel vandaag met gepaste verbijstering en verontwaardiging vast dat u het document dat ik heb 
opgevraagd en bij u bekend was niet aan mij hebt doen toekomen. Het betreft hier het document van 20 
juni 2014 van de WUR genaamd: Een bijgestelde aanpak van de positieflijst zoogdieren. U treft dit 
document als bijlage bij dit bericht. Alleen in dit document is beschreven hoe de beoordeling onder de 
PEC plaatsvond en plaatsvindt. Dit document heb ik met veel inspanning zelf moeten traceren.  
 
Door mij deze informatie te onthouden heeft u mij ernstig benadeeld in mijn mogelijkheden tegen de 
systematiek bezwaar te maken. Immers, de termijn voor het indienen van het bezwaar en de gronden is 
beperkt en door informatie achter te houden kan ik niet tijdig op alle punten die relevant zijn bezwaar 
maken.  
 
Gelet op de ernst van deze zaak, mede in aanmerking genomen dat ik u bij brief van 5 mei 2015 expliciet 
nogmaals heb verzocht de onderzoekssystmatiek te overleggen, hetgeen u bij brief van 20 mei 2015 op 
ongenuanceerde wijze heeft weggewuifd, beraad ik mij op verdere stappen. Ik overweeg daarbij tegen 
uw handelswijze een formele klacht bij de Staatssecretaris in te dienen alsmede een klacht bij de 
nationale ombudsman. Ik ben hiertoe genoodzaakt daar de termijn voor het indienen van bezwaar tegen 
uw besluit van 30 maart 2015 inmiddels is verlopen. 
 
 
Mw. Mr. E. Philippi-Gho 
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