
Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 29 juni 2021 

1 Onderwerp:  
Wob-besluit deelbesluit III inzake Marker Wadden 

Portefeuillehouder: 
Verbeek, L. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de gedeeltelijke toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet

openbaarheid van bestuur (Wob).
2. De documenten gelijktijdig met het besluit per post aan de verzoeker te verstrekken.

Samenvatting: 
Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om 
openbaarmaking van documenten met betrekking tot de eerste fase van de aanleg Marker 
Wadden, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk 
openbaar te maken. Dit besluit betreft deelbesluit III.  

2 Onderwerp:  
Wob-besluit Deelbesluit IV inzake Marker Wadden 

Portefeuillehouder: 
Verbeek, L. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de gedeeltelijke toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet

openbaarheid van bestuur (Wob).
2. De documenten gelijktijdig met het besluit per post aan de verzoeker te verstrekken

Samenvatting: 
Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om 
openbaarmaking van documenten met betrekking tot de eerste fase van de aanleg Marker 
Wadden, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk 
openbaar te maken. Dit besluit betreft deelbesluit IV.  



3 Onderwerp:  
Vaststelling bestuursopdracht PFNI 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de vaststelling van de bestuursopdracht tot het in werking stellen en
verder uitwerken van het Programma Flevoland Natuurinclusief (PFNI).

Samenvatting: 
Met het vaststellen van de bestuursopdracht voor het programma Flevoland natuurinclusief 
(PFNI) wordt het betreffende programma in werking gesteld. Hiermee wordt de uitvoering van vijf 
recente natuurbeleidstrajecten (Actieplan biodiversiteit, bossenstrategie, exotenbestrijding, 
vermaatschappelijking van natuurbeleid en kwaliteitsimpuls in het kader van het Programma 
Natuur (ingezet als gevolg van de stikstofcrisis)) onder de vlag van dit programma gebracht. 
Daarnaast wordt de ambitie om te komen tot een natuurinclusief Flevoland verder uitgewerkt. 
Dit gebeurt ten eerste door de provinciale beleidsthema’s en het provinciale 
aanbestedingsbeleid natuurinclusief te maken. Het programma inventariseert hiertoe deze 
thema’s en dit beleid om tot verbeterpunten te komen. Ten tweede werkt het programma toe 
naar een gezamenlijk beeld van wat een natuurinclusief Flevoland inhoudt, via een breed 
participatief proces van co-creatie. Op basis hiervan kunnen nieuwe opgaven geformuleerd 
worden danwel bestaande opgaven worden verrijkt.     
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