
Provincie Drenthe 

T.a.v. Gedeputeerde Staten

Postbus 122

9400 AC Assen

Rogat, 25 februari 2021 

Betreft:  WOB- verzoek rapport onderzoek verdroging, verzuring en vermesting, uitgevoerd door Prof.  R. van Diggelen, 

Universiteit Antwerpen 

Geachte heer/mevrouw, 

In de periode 2010 – 2014 is in opdracht van de Provincie Drenthe onderzoek gedaan naar verdroging, verzuring en vermesting, en 

een rapport uitgebracht, gebaseerd op grondmonsters. Het rapport is opgesteld door Prof. R. van Diggelen van de Universiteit 

Antwerpen. Van Diggelen heeft een zogenaamde nulmeting bodemmonsters uitgevoerd in opdracht van de provincie. Het onderzoek 

dat in de periode 2010 – 2014 is uitgevoerd, wordt op de website van de Universiteit Antwerpen genoemd, het inhoudelijke rapport is 

eigendom van de opdrachtgever.  

Het onderzoek en de uitkomsten van het rapport zijn van belang voor de landbouw in Drenthe vanwege de al dan niet aanwezige 

(reserves) in de Drentse bodem. Om die reden verzoeken wij u, formeel, ons het onderzoeksrapport toe te sturen, als er een 

herhaalonderzoek is geweest dan ontvangen wij hiervan graag ook de relevantie documentatie. 

Dit betreft een verzoek zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Wij verzoeken u ons de gevraagde informatie uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van deze brief toe te sturen.  

Als u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf (telefonisch of schriftelijk) op de 

hoogte te brengen.  

Met vriendelijke groet, 

FDF-Drenthe 

p/o Meine Jongschaap       



provinciehuis Westerbrink 1, Assen 

postadres Postbus 122, 9400 AC Assen 

www.drenthe.nl 

0592 - 36 55 55 

Aan: 
FDF-Drenthe 
t.a.v. Meine Jongschaap 

Assen, 5 maart 2021 
Ons kenmerk 202100667-00928100 
Behandeld door team Landelijk Gebied (0592) 36 55 55 

provincie J)renthe 

Onderwerp: Ontvangstbevestiging Wob-verzoek rapport onderzoek verdroging, verzuring en 
bemesting door prof. R. van Diggelen, Universiteit Antwerpen 

Geachte heer, 

"�- -riîertrifoevestigeflwIJ aat w1fOp 22reoman 2021-uw oriefvan22 teoruari'20217'1eb--Ue, ontvangen. 
Met deze brief verzoekt u om informatie, betreffend het rapport onderzoek verdroging, verzuring en 
bemesting door Prof. R. van Diggelen, Universiteit Antwerpen. Het zaaknummer van uw brief is 
202100667. 

Binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, dus uiterlijk 22 maart 2021, wordt uw verzoek 
beoordeeld en krijgt u een antwoord. Mocht de beantwoording van uw verzoek meer tij9 vergen dan 
vier weken, dan ontvangt u een tussenbericht. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Landelijk Gebied, 
telefoonnummer (0592) 36 55 55. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen, 

drs. J. Jumelet, 
Teammanager Landelijk Gebied 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 202100667 te vermelden. 



provinciehuis Westerbrink r, Assen 
postadres Postbus r 22, 9400 AC Assen 

www.drenthe.nl 
0592-3655 55 

Aan: 
Farmers Defence Force Drenthe 
t.a.v. de heer M. Jongschaap 

Assen, 18 maart 2021 
Ons kenmerk 11/LG/2021000510 
Behandeld door mevr. C. Bontekoe (0592) 36 56 85 

provincie Drenthe 

Onderwerp: Verdaging Wob-verzoek - onderzoeksrapport verdroging, verzuring en 
vermesting, Prof R. van Diggelen, Universiteit van Antwerpen 

Geachte heer Jongschaap, 

Bij brief van 22 februari 2021 hebt u bij ons een verzoek ingediend als bedoeld in 
artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Uw verzoek 
heeft betrekking op het onderzoeksrapport verdroging, verzuring en vermesting dat is 
opgesteld door Prof. R. van Diggelen van de Universiteit van Antwerpen. Specifiek 
vraagtu om hetonderzoeksrapport én andere relevante documentatie te ontvangen.- --- -

In de Wob is bepaald dat binnen vier weken na ontvangst van het verzoek beslist 
dient te worden op het verzoek, maar dat verdaging van de beslistermijn met vier we
ken mogelijk is. Het is niet mogelijk om binnen vier weken op uw verzoek te beslissen. 
De reden hiervoor is dat een zorgvuldige behandeling van uw verzoek meer tijd 
vraagt. Op grond van artikel 6, tweede lid, van de Wob verlengen wij de beslisterm_ijn 
van uw verzoek dan ook met vier weken. U ontvangt daardoor uiterlijk op 19 april 
2021 van ons antwoord op uw verzoek. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Klant contactcentrum (KCC) , 
telefoonnummer (0592) 36 .55. 55. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

teammanager Landelijk Gebied 

tw/coll. 




