
 

 
 

 

Aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 

2594 AC Den Haag 

 

Betreft: Wob-verzoek aangaande proefbeoordeling van tachtig zoogdiersoorten 

door de commissie WAP, de commissie die de beoordelingssystematiek voor het 

vaststellen van Positieflijsten bedacht. 

Otterlo, 18 december 2018 

Geachte mevrouw Schouten, 

 

In het ‘Advies toetsingskader positieflijst zoogdieren’ van 30 oktober 2018 wordt in bijlage 3 melding 

gemaakt van een ‘Test risicobeoordeling’ waarbij in totaal zestig zoogdiersoorten individueel werden 

‘gescoord’. Dit leidde, zo lezen wij, tot een aanpassing van het toetsingskader en tot aanscherping van de 

risicofactoren. Daarna werden nog eens twintig andere soorten beoordeeld. U begrijpt dat wij, net als u, 

enig gevoel zouden willen krijgen voor de wetenschappelijkheid van het beoordelingsproces 

 

In de conclusie lezen wij dat het vooral belangrijk is dat uw beoordelaars gezamenlijk het gevraagde 

proces van meningsvorming doorlopen omdat alleen dan de ‘variatie in screeningsresultaat’ kan worden 

beperkt. De schrijvers van uw toetsingskader komen daarmee impliciet tot de conclusie dat de bronnen 

ruimte bieden voor meerdere interpretaties en dat die ruimte alleen kan worden ingedamd in een 

groepsproces waarin een soort van partijdiscipline ontstaat. U bent kennelijk voornemens uw volgende 

poging tot een Positieflijst te baseren op het gekanaliseerde gevoelen van de WAP. Die  kanalisatie, zo 

begrijpen wij, is noodzakelijk om de verschillen van inzicht en daarmee het faillissement van de methode 

niet al te zeer te etaleren. In het groepsproces worden compromissen gesloten over de interpretatie van 

de niet altijd even relevante gebruikte literatuur met daarin conclusies die te vaak niet over de te 

beoordelen soorten gaan. 

 

Dat is best spannend, daar willen wij alles van weten. Onder verwijzing naar de Wet openbaarheid 

bestuur (Wob) willen wij u vragen ons alle documenten te doen toekomen die betrekking hebben op het 

beoordelingsproces van deze tachtig soorten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ed Gubbels. 

 

Ir. Ed.J.Gubbels 

Secretaris PVH 
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