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Wob-besluit inzake Statenvergadering 2 juni   

 
Geachte Verzoeker, 
 
Op 3 juni 2021 heeft u, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), een 
verzoek ingediend om openbaarmaking van informatie inzake de spreektijd afspraken en of 
weigeren van spreektijd voor de Statenvergadering 2 juni over de Heckrunderen en rapport van 
Hegen. 
 
Specifiek heeft u om de volgende informatie verzocht: 
-    Alle communicatie tussen Provincie Flevoland en NVWA, betreft correspondentie, WhatsApp 

gesprekken, E-mails, documenten van de vergadering 2 Juni 2021, betreft Heckrunderen in 
Oostvaardersplassen.  

-    Alle communicatie tussen Provincie Flevoland en dierenartsenpraktijk Steltenpool. E-mails, 
correspondentie, WhatsApp gesprekken, documenten, rondom vergadering 2 Juni 2021.   

-    Alle communicatie tussen Provincie Flevoland en Staatsbosbeheer, E-mails, correspondentie, 
WhatsApp gesprekken, documenten, betreft vergadering 2 Juni 2021 Heckrunderen Provincie 
Flevoland. 

 
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd op 7 juni 2021. 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt deels onder de reikwijdte van de Wob.  
 
Inventarisatie 
Er is uitgebreid onderzoek uitgevoerd of de provincie Flevoland beschikt over de documenten 
waarop uw Wob-verzoek betrekking heeft. Hiervoor zijn het (digitaal) archief, de systemen en de 
betrokken collega’s geraadpleegd. Op basis van uw verzoek zijn een aantal documenten 
aangetroffen. Deze documenten zijn reeds betrokken bij een identieke Wob-verzoek ingediend bij 
Staatsbosbeheer (SBB) en deze worden, al dan niet gedeeltelijk, allemaal reeds openbaar gemaakt. 
 
Voorts willen wij u mededelen dat er, voor zover bekend, geen communicatie heeft plaatsgevonden 
tussen de provincie Flevoland en de NVWA en tussen de provincie Flevoland en 
dierenartsenpraktijk Steltenpool. Voor het organiseren van deze vergadering is er een externe 
adviseur ingehuurd om de vergadering te plannen. De provincie Flevoland heeft geen beschikking 
op deze documenten en deze berusten dan ook niet bij de provincie.  
 
Besluit 
Wij besluiten uw verzoek af te wijzen aangezien er geen documenten berusten bij de provincie 
Flevoland die niet reeds openbaar zijn gemaakt in een voor het publiek beschikbare en 
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toegankelijke vorm. De Wob is immers niet van toepassing op de reeds openbaar gemaakte 
documenten.  
 
Motivering 
Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Wob, kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in 
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan. Ingevolge 
artikel 7, tweede lid, onder b, van de Wob dient een bestuursorgaan de informatie te verstrekken in 
een door de verzoeker verzochte vorm, tenzij de informatie in een andere, voor de verzoeker 
gemakkelijk toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is. 
 
Nu er geen documenten bij de provincie aanwezig zijn die niet reeds in een toegankelijke vorm 
beschikbaar zijn, wijzen wij het verzoek af gelet op het bepaalde in artikel 7, tweede lid, onder a, 
van de Wob. 
 
Wijze van toezending 
De documenten worden via het Wob-verzoek bij SBB openbaar gemaakt. Op uw verzoek wordt het 
besluit per post aan u toegestuurd. 
 
Plaatsing op het internet 
De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar gemaakt worden, zullen geanonimiseerd op 
https://www.flevoland.nl/loket/wet-openbaarheid-van-bestuur-(wob), worden geplaatst. 
 
Rechtsmiddelen 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. 
 
Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
namens deze, 
 
 
 
 


