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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − ge he imhouding 'Ontwikke lingen Ce ntrum Be rgen' 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

1. de geheimhouding die rust op het raadsvoorstel 'Ontwikkelingen Centrum Bergen' en 
de daarbij behorende bijlagen (met uitzondering van de Anterieure overeenkomst 31 
oktober 2017, zijnde bijlage 8) op grond van artikel 25, derde lid, van de 
Gemeentewet gelezen in samenhang met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, e 
en g, van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen, en; 

2. geheimhouding die rust op bijlage 1 bij dit voorstel op grond van artikel 25, derde lid, 
van de Gemeentewet gelezen in samenhang met artikel 10, tweede lid, aanhef en 
onder b, e en g, van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen, en; 

3. de met dit besluit bekrachtigde geheimhouding op te heffen - met uitzondering van de 
passages in bijlage 1 behorende bij dit voorstel - zodra voldaan is aan de twee 
voorwaarden dat a) de overeenkomsten zijn getekend én b) het college dit aan de 
raad kenbaar heeft gemaakt. 

 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 Ja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 30 juni 2020 
Zaaknummer : BB20.00305 
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
 
Het college heeft in een extra vergadering van 26 juni 2020 besloten geheimhouding te 
leggen op het raadsvoorstel ‘ontwikkelingen Centrum Bergen’, de bij dat raadsvoorstel 
behorende bijlagen en bijlage 1 bij het onderhavige voorstel. Met dit voorstel wordt de raad 
verzocht de geheimhouding te bekrachtigen. Alleen bijlage 8 bij het voorstel behoeft geen 
bekrachtiging nu dit document reeds volledig en onherroepelijk in de openbaarheid is 
gebracht. Dit betreft de ‘Anterieure Overeenkomst’ tussen de gemeente en Schrama uit 
2017.  
 
De raad wordt verzocht om in de beslotenheid te beraadslagen en te besluiten over het 
voorstel ‘Ontwikkelingen Centrum Bergen’. Het is op dit moment niet mogelijk om de stukken 
zonder geheimhouding te verstrekken in verband met belangen die met de stukken gemoeid 
zijn. De voornaamste reden is gelegen in de onzekerheid die gemoeid is met het voorstel en 
de concrete effecten die dit heeft op de partijen gedurende het proces. Het voorstel dient in 
de beslotenheid te worden behandeld gelet op de belangen voor de gemeente en de 
betrokken derden. Zodra duidelijkheid bestaat kan de geheimhouding grotendeels worden 
opgeheven. Het moment van opheffen verschilt. In de bijlage bij dit voorstel wordt hier op 
ingegaan.  
 
Indien de raad instemt met het voorstel ‘Ontwikkelingen Centrum Bergen’ kan de 
geheimhouding worden opgeheven zodra aan de twee voorwaarden in het derde beslispunt 
is voldaan. De geheimhouding kan dan waar mogelijk worden opgeheven. In bijlage 1 is 
opgenomen welke passages niet in de openbaarheid kunnen worden gebracht en waarvan 
de geheimhouding dus niet van rechtswege met dit besluit wordt opgeheven. Deze bijlage is 
vooralsnog geheim omdat daarin zo duidelijk mogelijk staat opgenomen welke documenten 
het betreft. Het vermelden van deze documenten geeft al teveel inzicht in de relevante 
onderwerpen. De geheimhouding van deze bijlage wordt tevens met het derde beslispunt 
van dit voorstel opgeheven zodra voldaan is aan beide gestelde voorwaarden.  
 
Indien de raad niet instemt met het voorstel ‘Ontwikkelingen Centrum Bergen’ wenst het 
college eerst verder te verkennen of de mogelijkheid bestaat om het voorstel in lijn te 
brengen met de wensen van de raad. Mocht dit niet mogelijk blijken dan zal zo spoedig 
mogelijk een voorstel aan de raad worden voorgelegd tot het (al dan niet gedeeltelijk) 
opheffen van de geheimhouding. Dit zal in ieder geval na het zomerreces zijn.  
 
KEUZERUIMTE 
Op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet kan onder andere het college 
besluiten tot het opleggen van geheimhouding vanwege een belang als genoemd in artikel 
10 van de Wob. De op grond van 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. De vergadering van 30 
juni 2020 is de eerstvolgende vergadering na de extra collegevergadering van 26 juni 2020.  
 
De raad beschikt over keuzeruimte om al dan niet de geheimhouding te bekrachtigen. 
Besluit de raad de geheimhouding niet te bekrachtigen, of wordt er geen besluit genomen, 
dan komt de geheimhouding van rechtswege te vervallen. Voorgesteld wordt om, gelet 
op de belangen die met de stukken zijn gemoeid, de geheimhouding te bekrachtigen.  
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TOELICHTING OP HET ADVIES  
Het voorstel ‘Ontwikkelingen Centrum Bergen’ en de daarbij horende bijlagen geven teveel 
inzicht in (op dit moment) bedrijfsgevoelige informatie over een voorgestelde ontwikkeling. 
De betrokken partijen hebben meermaals kenbaar gemaakt bepaalde informatie slechts 
vertrouwelijk te willen bespreken. Gelet op het belang van de betrokken partijen is 
geheimhouding op zijn plaats. Zij worden door vroegtijdige openbaarmaking onevenredig 
benadeeld.  
 
Onderdeel van de gesprekken omtrent de geheimhouding is de vertrouwelijkheid die van de 
gemeente geëist werd door de gesprekspartners. Het college heeft hier gehoor aan te geven 
door de stukken onder geheimhouding aan de raad te overleggen.  
 
Het is evenwel noodzakelijk om waar mogelijk zo snel mogelijk openheid over zaken te 
kunnen geven. Met dit voorstel is daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Door in het 
voorstel op te nemen dat de geheimhouding in een specifiek geval van rechtswege komt te 
vervallen is rekening gehouden met de openbare belangen die door het bestuur worden 
gediend. Indien de raad instemt met het voorstel ‘Ontwikkelingen centrum Bergen’ wordt de 
geheimhouding – behoudens de passages zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit raadsvoorstel 
– van rechtswege opgeheven als voldaan is aan de voorwaarden dat:  

a) de overeenkomsten zijn getekend, én;  
b) dat het college dit kenbaar heeft gemaakt aan de raad.  

Het college is voornemens om “voorwaarde b)” zo snel mogelijk te vervullen nadat aan 
“voorwaarde a)” is voldaan. 
De passages in bijlage 1 zijn beoordeeld als zijnde nog steeds relevant. In bijlage 1 is de 
motivering opgenomen waarom de geheimhouding niet onverkort kan worden opgeheven.  
 
Na het opheffen van de geheimhouding kan zoveel mogelijk informatie worden gedeeld over 
het bijbehorende raadsvoorstel. De gemeente en de contractpartijen zijn daarna in staat om 
naar buiten te treden over de inhoud van het bijbehorende raadsvoorstel. 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
De overwegingen van het college zijn opgenomen onder toelichting op het advies.  
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
n.v.t. 
 
RISICO’S  
n.v.t.  
 
FINANCIËN  
Bij dit voorstel zijn geen financiële middelen gemoeid.  
 
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
Bij dit voorstel is geen participatie gemoeid. 
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Indien de raad instemt met het besluit tot bekrachtiging van de geheimhouding en het besluit 
omtrent de ‘Ontwikkelingen centrum Bergen’ zal het college de voorgenomen stappen zo 
snel mogelijk nemen. Het college informeert de raad hierover. Het college meldt u zo 
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spoedig mogelijk als voldaan is aan de voorwaarden voor het opheffen van de 
geheimhouding.  
 
Tevens draagt het college zorg dat de vervolgstappen die in bijlage 1 zijn opgenomen over 
het later opheffen van de geheimhouding aan de raad worden voorgelegd.  
 
BIJLAGEN 
 
Bijlage 1 
 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 
n.v.t.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
mr. M.N. (Martijn) Schroor  
secretaris 

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
burgemeester 
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