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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  bekrachtigen geheimhouding stukken grondexploitatie Mooi 
Bergen 2.0. 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

1. De opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid, van de 
Gemeentewet en artikel 10 tweede lid, aanhef en onder b van de Wet openbaarheid 
van bestuur ten aanzien van de notitie herziening grex Mooi Bergen 2019 te 
bekrachtigen; 

2. De opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid, van de 
Gemeentewet en artikel 10 tweede lid, aanhef en onder b van de Wet openbaarheid 
van bestuur ten aanzien van de grondexploitatie 2019 ten aanzien van project Mooi 
Bergen te bekrachtigen; 

 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 7 maart 2019 
Zaaknummer : BB19.00114 
Voorstelnummer : RAAD190083 
Commissie :  
Commissie :  
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Juridische Zaken en Inkoop 
Opsteller(s) : Juridische Zaken 
Telefoonnummer : 072 888 00 00 
Bijlagen:  : 2 
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
 

Met dit voorstel verzoekt ons college uw raad om de geheimhouding die rust op 2 
documenten te bekrachtigen. Het betreft de notitie herijking grex Mooi Bergen 2019 en de 
grondexploitatie 2019 ten aanzien van project Mooi Bergen.  
 

Bij besluit van 29 januari 2015 heeft uw raad de Structuurvisie Mooi Bergen 2.0 vastgesteld. 
In een structuurvisie worden de planologische- en stedenbouwkundige kaders geformuleerd. 
Bij deze structuurvisie behoort een grondexploitatie (grex). In de grex zijn de economische 
gevolgen voor de gemeente doorgerekend. De gemeenteraad dient de grex vast te stellen 
en de gevolgen worden in de begroting verwerkt. De grex wordt jaarlijks geactualiseerd. De 
herijking van de grex is in deze raadsvergadering gepland om zo de jaarrekening 2018 met 
geactualiseerde cijfers op te kunnen stellen. In de raadsvergadering van 11 april 2019 zal de 
jaarrekening en de begroting worden behandeld. Uw raad dient voor die tijd te beschikken 
over de documenten.  
 
Met de stukken zijn de economische en financiële belangen van de gemeente gemoeid. 
Indien de stukken in de openbaarheid worden gebracht zal dit de onderhandelingspositie van 
de gemeente verzwakken en daarmee de economische belangen van de gemeente 
schaden. Daarom worden de stukken nu onder geheimhouding overlegd met het verzoek de 
geheimhouding te bekrachtigen. Uw raad moet in de eerstvolgende vergadering, zijnde 7 
maart 2019, een besluit nemen over de geheimhouding.  
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij:  
 

De geheimhouding bekrachtigd die door het college op 5 maart 2019 op de stukken (notitie 
en grondexploitatie) is gelegd.  
 
2 KEUZERUIMTE 
 
Op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet kan onder andere ons college 
besluiten tot het opleggen van geheimhouding vanwege een belang als genoemd in artikel 
10 van de Wob. De krachtens dit artikel opgelegde geheimhouding dient te worden 
bekrachtigd door de gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering die blijkens de 
presentielijst door meer dan de helft van de zitting hebbende leden. Op 5 maart 2019 is door 
ons college besloten geheimhouding op de stukken te leggen. De vergadering van 7 maart 
2019 is derhalve de eerstvolgende vergadering.  
 
Uw raad beschikt over keuzeruimte om al dan niet de geheimhouding te bekrachtigen. 
Besluit uw raad de geheimhouding niet te bekrachtigen, of wordt er geen besluit genomen, 
dan komt de geheimhouding van rechtswege te vervallen. Ons college stelt voor om, gelet 
op de zwaarwegende belangen die met de stukken zijn gemoeid, om de geheimhouding te 
bekrachtigen 
 
3 Advies 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 3 van 4 
 

3.1 Beleidskaders 
 
3.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma: 
 
n.v.t. 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 
 
n.v.t. 
 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 
 

- Artikel 25 Gemeentewet; 
- Artikel 10 van de Wob. 

 
4 ADVIES 
 
4.1 Toelichting op het advies 
 
Vanwege de economische belangen van de gemeente Bergen, is het noodzakelijk dat 
beraadslaging en besluitvorming over de grex in beslotenheid plaats vindt. Op grond van 
artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede lid, aanhef 
en onder b, van de Wet openbaarheid van bestuur heeft ons college besloten om ten 
aanzien van dit raadsvoorstel -en besluit alsmede de notitie herijking grex Mooi Bergen en 
alle onderliggende berekeningen geheimhouding op te leggen. Uw raad dient dit besluit in 
uw vergadering van 7 maart 2019 te bekrachtigen. 
 
De documenten bevat financiële informatie over het centrum van Bergen. Het 
openbaarmaken van deze documenten zou inzage geven in de exploitatieberekeningen. En 
hiermee in de financiële positie. Dit leidt tot een verslechtering van de 
onderhandelingspositie van de gemeente met de ontwikkelaars (artikel 10, tweede lid, 
aanhef en onder b en g, van de Wob). Het geheimhouden van de exploitatieberekeningen 
geeft de gemeente een veel sterke positie tijdens onderhandelingen en eventuele latere 
onderhandelingen. 
 
4.2 Overwegingen van het college 
 
De overwegingen van het college zijn identiek aan de toelichting op het advies.  
 
4.3 Regionale samenwerking en couleur locale 
 
n.v.t. 
 

4.4 Participatie, samenspel 
 
n.v.t. 
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4.5 Risico’s 
 
De risico’s van het niet bekrachtigen van de geheimhouding zijn groot. Het openbaar maken  
van het document zou leiden tot een sterke verslechtering van de onderhandelingspositie  
van de gemeente bij verkopen in de toekomst.  
 

4.6 Financiën 
 
Indien de geheimhouding wordt bekrachtigd zijn er op dit moment geen financiële 
consequenties. 
 
4.7 Inkoop 
 
n.v.t.  
 
4.8 Juridische Zaken 
 
Het van toepassing zijnde wettelijke kader is hierboven weergegeven. Eveneens is 
hierboven onderbouwd waarom gekozen is voor dit voorstel. 
 

4.9 Communicatie 
 
n.v.t. 
 
4.10 Duurzaamheid 
 
n.v.t.  
 

4.11 Veiligheid 
 

n.v.t. 
 
5 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 
 
Met het nemen van dit besluit wordt de opgelegde geheimhouding bekrachtigd en zijn de 
belangen van de gemeente veiliggesteld. De inhoudelijke behandeling van de documenten 
zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 11 april 2019.  
 
6 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 

- 1. Notitie herijking grex Mooi Bergen 2.0; 
- 2. Grondexploitatie 2019 ten aanzien van project Mooi Bergen. 

 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 


