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Assen, 22 januari 2018 

Ons kenmerk 201800177-00737110 

Behandeld door  

Onderwerp: Besluit Wob-verzoek gebruik lijm voor vangen en doden van ratten en muizen 

                   

              

Geachte  

 

In uw e-formulier van 22 januari 2018 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur 

(hierna: Wob) een verzoek om informatie ingediend. U heeft verzocht om toezending van verleende en 

afgewezen aanvragen voor ontheffingen en/of vrijstellingen op grond van de Wet natuurbescherming 

voor de bestrijding van ratten en muizen met het gebruik van lijm vanaf 1 januari 2017. Daarnaast 

verzoekt u ons om alle documenten met betrekking tot al dan niet geconstateerde overtredingen en 

handhavingsmiddelen van het verbod in artikel 3.24 van de Wet natuurbescherming met betrekking tot 

het gebruik van lijm voor het bestrijden van ratten en muizen met het gebruik van lijm. In deze brief 

leest u ons besluit op uw verzoek.  

 

Besluit op Wob-verzoek 

Wij hebben besloten om uw Wob-verzoek af te wijzen, omdat wij de door u verzochte documenten niet 

in ons bezit hebben.  

 

Toelichting 

In 2017 hebben wij geen aanvragen voor ontheffingen en/of vrijstellingen voor de bestrijding van 

ratten en muizen met het gebruik van lijm ontvangen. Wij hebben dan ook geen ontheffingen verleend 

of aanvragen voor ontheffingen voor het bestrijden van ratten en muizen met het gebruik van lijm 

afgewezen. Daarnaast hebben wij geen toezicht uitgevoerd of handhavingsmiddelen ingezet. Om 

deze reden kunnen wij u hierover dan ook geen documenten toezenden. 

 

Rechtsbescherming 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan 

hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. De dag 

van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure 

verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften. 

 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 



 

 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201800177 te vermelden. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

namens dezen,  

 

 
 

 

 

mevrouw M. Volkers-Bredewold,  

Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  

 

 

 

 

 

 

 




