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Onderwerp 
Geheimhouding onderdelen businesscase Nieuwe Natuur Schokland 

Advies raadscommissie 
Dit voorstel is niet in een RTG behandeld. 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
1. Bekrachtigen van de geheimhouding op bijlagen 10 en 11 van de businesscase 

Nieuwe Natuur Werelderfgoed Schokland. 

Doelstelling 
De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding 
bestendigen. 

Inleiding 
Er ligt een businesscase voor het project Nieuwe Natuur Werelderfgoed Schokland. 
Onderdeel van de businesscase vormen een grondaankoopstrategie en gedetailleerde 
financiële uitgangspunten. Raadslid de heer van der Wal heeft om inzicht gevraagd. Het 
college wil daar graag aan tegemoet komen. 

Argumenten 
1.1 Door Gedeputeerde Staten van Flevoland is geheimhouding opgelegd. 

Door Gedeputeerde Staten van Flevoland is geheimhouding opgelegd aan 
Provinciale Staten. In de bepaling van de provinciewet die deze vorm van 
geheimhouding regelt (artikel 25 provinciewet) valt te lezen dat de geheimhouding 
in acht wordt genomen door degene die bij de behandeling van die stukken (achter 
gesloten deuren) aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken 
kennis dragen. Onder de laatste categorie valt ook de gemeente Noordoostpolder. 
Met andere woorden, de opgelegde geheimhouding heeft ex te rne werking en treft 
naast Provinciale Staten ook de degenen die buiten de muren van het provinciehuis 
aan het project deelnemen en via het project kennis van de stukken hebben. De 
gemeente Noordoostpolder (bestuurders, ambtenaren, raads- en commissieleden) 
wordt ook getroffen door de door GS van Flevoland opgelegde geheimhouding. 

1.2 Het college legt de raad geheimhouding op 
Voortvloeiend uit de door GS opgelegde geheimhouding heeft het college voor 
zichzelf op basis van artikel 55 van de gemeentewet geheimhouding opgelegd en 
legt zij vervolgens ook de raad (en daarmee ook de commissies) op basis van 
artikel 25 van de gemeentewet geheimhouding op. Deze dient wel in de 
eerstvolgende raadsvergadering te worden bekrachtigd. 

1.3 De geheimhouding betreft de onderhandelingspositie van de provincie 
Bijlagen 10 en 11 van de businesscase Nieuwe Natuur bevatten gegevens over 
grondaankoop. Deze gegevens raken de onderhandelingspositie van provincie en 
Flevo-landschap en zijn om die reden niet openbaar. Openbaarmaking zou de 
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onderhandelingspositie van provincie en Flevolandschap ernstig schaden. De 
stukken liggen bij de griffie ter inzage. 

Kanttekeningen 
In de raadscyslus van oktober ontvangt u van het college een integraal inhoudelijk 
voorstel over Werelderfgoed Schokland. Daarom is naast de reguliere RTG (16 oktober) 
en de besluitvorming (27 november), een thema-avond gepland (9 oktober), waarbij 
achter gesloten deuren vragen kunnen worden gesteld over de businesscase, inclusief de 
bijlagen 10 en 11 . 

Planning/uitvoering 
De geheimhouding geldt van 26 september 2017 toLeinde realisatie project. 

urgemeester en wethouders, 
de burgemeester 

Portefeuillehouder : de heer A. van der Werff 
Steller : mevrouw M. Marinelli; 06-13343312; 
m.marinelli@noordoostpolder.nl 
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gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 september 2017, 
no. 506689-1; 

gelet op artikel 25 van de provinciewet en artikel 25 van de gemeentewet; 

B E S L U I T : 

bekrachtigen van de geheimhouding op bijlagen 10 en 11 van de businesscase Nieuwe 
Natuur Wereldefrgoed Schokland. 

Aldus besloten In de openbare vergadering 
van 16 oktober 2017. 

-De-gciffier, de voorzitte 


