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ONDERWERP
Verzoek opheffing geheimhouding financiële analyse behorend bij rapportage 'Het groene
casco van het Manpadslaangebied'

SAMENVATTING
Verzocht is de geheimhouding op te heffen van de financiële analyse behorende bij de
rapportage'Het groene casco van het Manpadslaangebied'(Adviesbureau Rho, 29 mei
2017). Voorgesteld wordt de gemeenteraad voor te stellen het verzoek af te wijzen.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Gemeentewet

Wet openbaarheid bestuur
BESLUIT B&W

'1.

2.

De gemeenteraad voor te stellen het verzoek om opheffing geheimhouding van de
financiële analyse behorende bij de rapportage 'Het groene casco van het
Manpadslaangebied' (Adviesbureau Rho, 29 mei 2017) af te wijzen,
Het voorstelvoor te leggen aan de Commissie Ruimte voor advies aan de raad (Astuk).

BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 januari 2018
besluit
het verzoek om opheffing geheimhouding van d financiële analyse behorende bij de
(Adviesbureau Rho, 29 mei
rapportage'Het groene casco van
2O17) af te wijzen
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AANLEIDING
Verzoek
Op 30 november 2017 is een verzoek als bedoeld in de Wet openbaarheid bestuur (Wob)
ontv.angen, waarin gevraagd wordt om openbaarmaking van de financiële bijlage behorende
bij
!9 ¡apportage 'Het groene casco van het Manpadslaãngebied' (adviesbuieãu Rho, 29

mei2017).

Wet openbaarheid van bestuur is niet van toepassing
Op 2 juni 2017 heeft het college op grond van de artikelen 25 en 55 van de Gemeentewet op
deze financiële analyse geheimhouding opgelegd, die op 2g juni door de gemeenteraad is
bekrachtigd (bijlage). Niet de wob, maar de Gemeentewet is-als bijzondeË
geheimhoudingsregeling daarom van toepassing. Een verzoek op basis van de
Wob kan
geen betrekking hebben op informatie waarvoor op grond van de Gemeentewet
een
geheimhoudingsbesluit is genomen.

lglzoek wordt opgevat

als een verzoek om opheffing van de geheimhouding
Volgens vaste rechtspraak wordt een Wob-verzoek dat betrekking heeft op õen document
waarop geheimhouding is opgelegd, tegelijkertijd opgevat als een verzoek om opheffing van
die geheimhouding. Omdat de gemeenteraad de geñeimhouding heeft bekrachtigd, is het
aan de gemeenteraad om hierover een besluit te ñemen.

Vorenstaande is aan verzoeker meegedeeld.
MOTIVERING
Voorgesteld wordt het verzoek om opheffing van de geheimhouding van de financiëte
analyse af te wijzen.
Dit omdat er weigeringsgronden zijn op grond waarvan de analyse geheim dient te blijven.
De analyse bevat gegevens die bij openbaarmaking de economischL of financiële belängen
van de gemeente schaden en de gemeente onevenredig benadelen (artikel lO,lid2onder
b
en/of g van de Wob). De analyse geeft inzicht in de dooi de gemeente gehanteerde waarden
van diverse betrokken percelen. Deze waarden zijn nog niet uit onderhãndeld met de
eigenaren. Voorts staan hierin diverse andere financiëlé uitgangspunten (kosten en
opbrengsten) die invloed (kunnen) hebben op de toekomstige onàerrlandèlingspositie van de
gemeente.
FINANCIËN
Niet van toepassing.

PLANNING/UITVOERING
Na het besluit van de gemeenteraad wordt verzoeker hierover geÏnformeerd. Tegen het
besluit staat bezwaar en beroep open.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Verzoeker wordt geïnformeerd over het besluit.
DUURZAAMHEID
Niet van toepassing
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Kenmerk: 690962 Onderwerp: Bbv Het groene casco van het Manpadslaangebied
Kenmerk: 699414 Onderwerp: Wob-verzoek (geanonimiseerd)
Kenmerk: 698113 onderwerp: N|ET OpENBAAR wob-verzoek (niet
geanonimiseerd)
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