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Geachte heer, mevrouw,

Onder verwijzing naar de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u, in verband met het 
hiernavolgende.

In navolging van het Actieplan Bos en Hout uit 2016 doe ik onderzoek naar de mogelijkheden die 
provincies en gemeenten hebben om nieuwe natuur te realiseren op land dat bij hen in eigendom is.

In dat kader verzoek ik u om de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

• Welke grondpercelen heeft u als gemeente in eigendom? Ik verzoek u vriendelijk dit nader uit te 
leggen aan de hand van een kadastrale aanduiding en een kaart.
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• Wat is de huidige juridische bestemming van deze gronden in termen van het 
bestemmingsplan/omgevingsplan (agro, natuur, wonen, combinatie, anders?)

• Wat is de huidige status van de grond? Wordt deze verpacht? Welk deel wordt verpacht?

• Indien er sprake is van pacht, tegen welke prijs per ha? Indien dit per perceel
concurrentiegevoelige informatie is - waardoor verstrekking niet mogelijk is obv de Wob - wat is 
dan de jaarlijkse cumulatieve opbrengst van het totale verpachte areaal?

• Indien er sprake is van pacht, voor welke termijn gelden de verschillende 
pachtovereenkomsten?

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob 
verzoek ik u mij de gevraagde informatie voor 20 Februari 2022 toe te sturen. Indien u voor de volledige 
afhandeling dit verzoek door moet sturen naar andere bestuursorganen of instanties, zou ik een 
schriftelijke kopie hiervan op prijs stellen.

Dit verzoek wordt gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Daaruit vloeit voort dat u 
binnen 4 weken een besluit moet nemen op dit verzoek. In het belang van het onderzoek verzoek ik u 
vriendelijk zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen de wettelijke termijn te beslissen en geen 
gebruikte maken van de wettelijke verdagingsmogelijkheid

Mochten onderdelen van het Wob-verzoek onduidelijk zijn, dan ga ik graag met u in gesprek. Ik wil ook 
graag op de hoogte gehouden worden over de afhandeling van het verzoek.

Ik ga ervan uit dat ik mijn verzoek aan u op grond Wet openbaarheid van bestuur (Wob) met het 
bovenstaande naar behoren heb onderbouwd en zie uw schriftelijke en tijdige reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
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