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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
De door het college op 4 december 2018 (VB/18/94285) op delen van de documenten Quickscan
ontwikkelmodel Hazeslinger te Breukelen d.d. 5 maart 2015, Quickscan def. ontwikkelvarianten
Hazeslinger te Breukelen d.d. 8 september 2015 en Eindverslag ontwikkelvarianten Hazeslinger te
Breukelen d.d. 17 februari 2016 gecontinueerde geheimhouding op basis van artikel 25, lid 3
Gemeentewet bekrachtigen.

Samenvatting
In de geheim te houden delen van de Quickscans (2x) en het Eindverslag van de ontwikkelvarianten
Hazeslinger zijn de gesprekken met de stakeholders, de financiële vertaling hiervan en de
grondposities van betrokkenen, inclusief de gemeente verwerkt. Het is van belang dat deze
gegevens in de voorbereiding van het project geheim blijven, om deze reden wordt de raad gevraagd
de geheimhouding op die informatie te bekrachtigen.

Bijlagen
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1. - collegebesluit VB/16/06567
2. - collegebesluit VB/18/94285
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Doel van het voorstel is te voorkomen dat de geheimhouding die het college in haar besluit d.d. 4
december 2018 (VB/18/94285) op een deel van de stukken heeft gehandhaafd wordt opgeheven.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
N.v.t.

Argumenten
Op basis van artikel 55 lid 1 Gemeentewet kan het college geheimhouding op leggen omtrent de
inhoud van stukken op grond van de belangen als genoemd in de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob). Op 25 april 2016 heeft het college besloten op de Quickscan van maart 2015, de Quickscan
def. van september 2015 en het Eindverslag van de ontwikkelvarianten Hazeslinger van februari
2016 geheimhouding op te leggen (VB/16/06567). Dit op grond van het belang als aangegeven in
artikel 10 lid 2 sub b Wob zijnde de economische en/ of financiële belangen de gemeente in relatie tot
de belangen van derden.
In de onderhavige situatie kan openbaarmaking van de stukken tot gevolg hebben dat de
onderhandelingspositie van de Gemeente ten opzichte van betrokken derde partijen ernstig wordt
benadeeld. Dit kan er toe leiden dat de (economische) haalbaarheid van de ontwikkeling in gevaar
komt/ bemoeilijkt wordt. In de collegevergadering van 4 december 2018 is besloten de
geheimhouding deels op te heffen maar te continueren voor de economische en financiële
onderdelen van de Quickscans en het Eindverslag Ontwikkelvarianten. Dit omdat de hierboven
genoemde belangen nog steeds hierop van toepassing zijn. Met het aan de raad ter beschikking
stellen van de stukken waar geheimhouding op ligt, moet de raad in haar eerst volgende vergadering
deze geheimhouding bekrachten omdat deze anders komt te vervallen. Dit op grond van artikel 55 lid
3, jct artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.

Kanttekeningen
Indien uw raad de geheimhouding niet bekrachtigt komt de geheimhouding automatisch te vervallen
op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet.

Communicatie
N.v.t.

Financiën, risico’s en indicatoren
N.v.t.
27 juni 2019
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Burgemeester
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Gemeentesecretaris
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Raadsbesluit
Onderwerp
Geheimhouding ontwikkelvarianten Hazeslinger.
Begrotingswijziging
n.v.t.

Agendanummer
Registratie nummer
Z/15/49377-VB/19/95097

Datum raadsvergadering
1 juli 2019
Commissie
n.v.t.

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
-

artikel 25 lid 3 Gemeentewet;
het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2019;

Besluit
De door het college op 4 december 2018 (VB18/94285) op delen van de documenten Quickscan
ontwikkelmodel Hazeslinger te Breukelen d.d. 5 maart 2015, Quickscan def. ontwikkelvarianten
Hazeslinger te Breukelen d.d. 8 september 2015 en Eindverslag ontwikkelvarianten Hazeslinger te
Breukelen d.d. 17 februari 2016 gecontinueerde geheimhouding op basis van artikel 25 lid 3
Gemeentewet bekrachtigen.
1 juli 2019
Griffier

Voorzitter
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Origineel besluit is ondertekend
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