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Provinciale Staten

Onderwerp

Bekrachtigen geheimhouding GS met betrekking tot het Toezichtsplan Oostvaardersplassen
Gedeputeerde Staten stellen voor
1. Beslispunten

1.

2.

De geheimhouding die Gedeputeerde Staten bij spoedbesluit van 24 november 2021 en bekrachtigd op 30 november 2021, opgelegde geheimhouding op de aan Provinciale Staten overlegde stukken te bekrachtigen
met de titel(s):
• Mededeling PS - Toezichtsplan Oostvaardersplassen (2875523)
• Toezichtsplan OVP 2020-2021 (2875522)
De geheimhouding op te leggen voor een bepaalde duur, namelijk gedurende de periode dat de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek in opdracht van de provincie toezicht houdt op het afschot van
edelherten in de Oostvaardersplassen.

2. Doelstelling programmabegroting

Er is in dit geval geen direct verband tussen dit voorstel en de programmabegroting.

3. Eerdere behandeling

Tijdens het interpellatiedebat met betrekking tot het afschot van edelherten
in de Oostvaardersplassen heeft u vragen gesteld over de wijze waarop de
OFGV hier toezicht op houdt. Wij hebben daarbij toegezegd u het toezichtsplan van de OFGV toe te sturen

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling

Op grond van artikel 25 tweede lid Provinciewet kunnen Gedeputeerde Staten
(GS) geheimhouding opleggen. Provinciale Staten (PS) zijn bevoegd te besluiten over de bekrachtiging van de geheimhouding. Indien PS de verplichting
tot geheimhouding niet in de eerstvolgende vergadering bekrachtigen, dan
vervalt de geheimhoudingsplicht.
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5. Verdere behandeling PS

n.v.t.

6. Korte toelichting op voorstel

In opdracht van de provincie houden handhavers van de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) toezicht op het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan
deze toezichttaak heeft de OFGV vastgelegd in een toezichtsplan. Indien de
uitgangspunten en methodieken breed bekend worden is het voor het de
OFGV onmogelijk om haar toezichthoudende taak conform opdracht van de
provincie nog langer uit te voeren.

7. Beoogd effect

Toezicht op de wijze waarop het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen wordt uitgevoerd.
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8. Argumenten

1.1 Toegezegd om Provinciale Staten het Toezichtsplan toe te sturen
Tijdens het interpellatiedebat met betrekking tot het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen heeft u vragen gesteld over de wijze waarop de OFGV hier toezicht op houdt. Wij
hebben daarbij toegezegd u het toezichtsplan van de OFGV toe te sturen.

1.2 Uitzonderingsgrond Wet openbaarheid van bestuur van toepassing
Op grond van artikel 25 tweede lid Provinciewet kunnen Gedeputeerde Staten
geheimhouding opleggen. Daarvoor moet zich wel een uitzonderingsgrond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) voordoen. In dit geval is van toepassing: artikel 10 van de WOB,
tweede lid sub g (onevenredige benadeling).
Openbaarmaking van het toezichtsplan geeft inzicht in de afwegingen die de OFGV maakt bij het
uitvoeren van haar controlerende taak. Indien de uitgangspunten en methodieken breed bekend worden is het voor het de OFGV onmogelijk om haar toezichthoudende taak conform opdracht van de provincie nog langer uit te voeren. De geheimhouding geldt derhalve voor de periode waarin de OFGV deze toezichthoudende taak voor de provincie uitvoert.
2.1. Vereist om te voorkomen dat geheimhouding vervalt
De geheimhoudingsplicht blijft alleen van kracht wanneer Provinciale Staten deze in de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten bekrachtigen. Gelet op de bij punt 1.2 genoemde
belangen is het noodzakelijk dat deze bekrachtiging in de Statenvergadering van 8 december
2021 plaatsvindt.
9. Kanttekeningen

n.v.t.

10. Bijlagen
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