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GEMEENTERAAD ENKHUIZEN 

 
RAADSVOORSTEL 
 
  
 VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

  
2010055 BEKRACHTIGING VAN DE GEHEIMHOUDING CONFORM ARTIKEL 55  

GEMEENTEWET 
  
 Inleiding 

Op 7 september 2010 zal uw raad worden voorgesteld om het bestemmingsplan de 
Vijzeltuin vast te stellen. Ter onderbouwing van de financiële uitvoerbaarheid en de 
economische uitvoerbaarheid heeft De Nijs een aantal stukken overlegd (bij het 
bestuurssecretariaat in te zien). Het betreft hier een financieel overzicht, een over-
zicht van de zorginvulling van het SMC incluis een wachtlijst en een aantal intentie- 
cq huurovereenkomsten. Deze stukken zijn enerzijds van belang voor de onder-
bouwing van het bestemmingsplan maar bevatten anderzijds bedrijfsgevoelige 
informatie.  
 
Beoogd resultaat 
Beoogd wordt dat de voorlopige geheimhouding zoals ons college deze op 29 juni 
2010 heeft uitgesproken door uw raad wordt bekrachtigd opdat de belangen van 
De Nijs afdoende kunnen worden beschermd. 
 
Wettelijk- / beleidskader 
De relevante wetsartikelen zijn artikel 55 juncto artikel  25 lid 4 van de Gemeente-
wet, artikel 10 lid 1 sub c Wet openbaarheid bestuur en artikel 8:29 Algemene wet 
bestuursrecht 
 
Motivering 
Vanaf de start van het project is De Nijs transparant geweest in de kosten- en op-
brengstenstructuur. Uit deze informatie is gebleken dat het project financieel haal-
baar is. Deze transparantie is verstrekt aan de gemeente, maar het spreekt voor 
zich dat zeer voorzichtig omgegaan moet worden met deze gevoelige bedrijfsin-
formatie. Bij het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan is in de plan-
toelichting slechts in algemene zin hier iets over verwoord. In de definitieve tekst 
van de plantoelichting is deze tekst aangescherpt en voorzien van een compact 
financieel overzicht. 
 
Daarnaast heeft De Nijs haar toezegging gestand gedaan en heeft een overzicht 
overlegd van de zorginvulling van het SMC incluis een wachtlijst en een aantal in-
tentie- cq huurovereenkomsten.  
 
Voor alle stukken geldt dat hier sprake is van bedrijfsgevoelige informatie waarbij, 
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indien tot openbaarmaking zou worden overgegaan, De Nijs direct in zijn belangen 
wordt geschaad.  
  
Wij zijn van mening dat deze stukken alleen voor de bestuursorganen, die een 
afgewogen besluit dienen te nemen, beschikbaar moet zijn. Ook indien het be-
stemmingsplan onderdeel wordt van een beroepsprocedure bij de Raad van State, 
kan alleen de rechter van dit financiële overzicht kennisnemen. 
 
Wij hebben op 29 juni 2010 in onze collegevergadering de stukken conform artikel 
55 voorlopig geheim verklaard. Op grond van artikel  55 juncto artikel 25 lid 4  van 
de Gemeentewet moet uw raad in de eerstvolgende vergadering ons besluit be-
krachtigen wil men voorkomen dat geheimhoudingsplicht word opgeheven. 
Dit dient ook op het stuk aangetekend te worden.  
 
Op grond van artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht is het dan nog wel 
mogelijk dat een rechter van de onder de geheimhouding vallende stukken kennis 
nemen. 
 
Planning 
Een oordeel over de geheimhouding dient in de eerstvolgende raadsvergadering 
gegeven te worden. 
 
Communicatie 
Gelet op de inhoud van het voorstel en de besluitvorming ligt het niet voor de hand 
dat actief informatie zal worden verstrekt. Sterker, op een verzoek op grond van de 
Wet openbaarheid bestuur zal conform artikel 10 lid 1 sub c negatief worden be-
schikt. 
 
Voorstel 
1) Op grond van artikel 25 lid 4 juncto artikel 55 Gemeentewet en artikel 10 lid 1 

sub c Wet openbaarheid van bestuur bepalen dat de volgende stukken geheim 
zijn: 
- Inhoudsopgave van de ; 
- overzicht van potentiële huurders en bijbehorende wachtlijst; 
- vier overeenkomsten met potentiële huurders; en 
- de exploitatiebegroting van ontwikkelaar; 

2)  Bepalen dat op grond van artikel 8:29 de rechtsprekende instantie in de gele-
genheid zal worden gesteld om van deze stukken kennis te nemen.  

 
 Enkhuizen, 29 juni 2010 
  
 Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n 

De  secretaris,             De  burgemeester, 
 
 
 
( R.M. Reus)                                  (J.G.A. Baas)  

 
 


