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GEMEENTERAAD ENKHUIZEN

 

 
INFORMATIEF 
 
  
 BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
  
 GEHEIMHOUDING STUKKEN DE VIJZELTUIN 
  
 Aan de voorzitter van de gemeenteraad 
  
 Geachte voorzitter, 
 

Op 5 juli 2010 heeft uw raad besloten tot het opleggen van geheimhouding met 
betrekking tot een aantal stukken rondom de vaststelling van het bestemmingsplan 
“De Vijzeltuin”. Door de fractie van de SP is op 10 augustus 2010 het voorstel 
ingediend om deze geheimhouding, waar het de informatie over zorgpartijen 
betreft, op te heffen. De fractie is van mening dat bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan er definitieve contracten met zorginstellingen moeten zijn. In 
deze raadsbrief willen wij onze mening hierover nog eens verwoorden.  
 
De informatie over de gesloten voorovereenkomsten en de wachtlijst met potentiële 
huurders, hebben wij vertrouwelijk van M.J. de Nijs Care B.V. ontvangen. Hoewel wij 
geen rechtstreekse partij in deze zijn, hebben wij hierop aangedrongen om aan uw 
raad inzicht te kunnen geven dat er voldoende garanties zijn om de beoogde 
zorginvulling daadwerkelijk gestalte te geven. De Nijs heeft aan dit verzoek graag 
willen voldoen ondanks het feit dat in de gesloten overeenkomsten tussen partijen 
de bepaling is opgenomen dat beide partijen naar buiten toe geen mededelingen 
over de inhoud van de overeenkomst doen. Het is dan ook aan niet aan de 
gemeente om publiekelijk hierover te discussiëren.  
 
Voor uw raad is aan de orde, niet meer en niet minder, de vaststelling van een 
bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geeft de kaders weer wat ruimtelijk 
gezien maximaal kan worden toegestaan in een bepaald gebied. Door het 
toekennen van bestemmingen wordt in dit geval bovendien gewaarborgd dat er 
voldoende zorg (minimaal 800 m², zie artikel 3.1 van de bestemmingsregels) wordt 
gerealiseerd. Daarnaast is uw raad door de inzage, in de gelegenheid gesteld, de 
financieel-economische haalbaarheid van het bestemmingsplan te toetsen.  
 
Wij begrijpen heel goed dat dit bestemmingsplan om verschillende redenen 
gevoelig ligt. Juist om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen, hebben wij in 
dit geval u veel meer (vertrouwelijk en geheim) informatie verstrekt dan wat 
gebruikelijk is voor een regulier bestemmingsplan. Daarbij merken wij op dat het 
een misvatting is om te veronderstellen dat contracten, zoals door de SP is 
verwoord, al definitief moeten zijn. Dit staat nog los van de vraag of deze in dit 
stadium al definitief kunnen zijn, nu het ruimtelijke kader nog niet definitief 
bepaald is en de realisering van een bouwplan dus nog niet van start kan gaan.  
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In het onderhavige geval spelen veel belangen een rol. Het getuigt van 
zorgvuldigheid om bij de eigen besluitvorming ook de belangen van anderen te 
betrekken. Wij zijn van mening dat indien derden ons relevante informatie 
verstrekken, en in het kader van bescherming van bedrijfsbelangen door die derden 
geheimhouding aan ons wordt gevraagd, wij deze belangen ook moeten (blijven) 
respecteren. Dit geldt zowel voor de gesloten voorovereenkomsten als de 
wachtlijst.  Alleen op die manier wordt het vertrouwensbeginsel tussen partijen niet 
geschonden.  
 

 Enkhuizen, 24 augustus 2010 
  
 Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n 
De  secretaris,             De  burgemeester, 
 
 
 
(R.M. Reus)                                 (J.G.A. Baas)  

 
 
 


