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Aan de raad, 

Het college heeft bij vergadering van 20 juni 2017 geheimhouding op een aantal stukken opgelegd. 
De geheimhouding is opgelegd conform artikel 55 van de Gemeentewet. De motivering voor 
geheimhouding wordt gevonden in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het gaat in casu om 
een koopovereenkomst voor de aankoop van gronden met een strategische grondpositie. Deze 
strategische grondpositie en het verwerven van de gronden voor strategische doeleinden zorgt ervoor dat 
het niet wenselijk is dat informatie uit de koopovereenkomst openbaar wordt gemaakt. Op grond van 
artikel 10 lid 2 onder b Wet openbaarheid van bestuur is het vanuit economische en financiële belangen 
van de gemeente noodzakelijk dat de inhoud van de koopovereenkomst en de overige stukken die 
daarop betrekking hebben geheim zijn. Een ander argument voor geheimhouding ligt nog in het feit dat in 
de koopovereenkomst gegevens opgenomen zijn die de persoonlijke levenssfeer van verkopers raken. 
Eerbiediging van die persoonlijke levenssfeer gaat voor het algemeen belang van openbaarheid (artikel 
10 lid 2 sub e Wet openbaarheid van bestuur). 

In het licht van het voorgaande heeft het college op grond van artikel 55 van de Gemeentewet op de 
navolgende stukken de geheimhouding opgelegd: 
Het betreffen: 

1. De koopovereenkomst met nummer UM 1702580 
2. De memo waardebepaling met nummer BM 1702006 
3. De memo mail Rijk taxateurs 9 maart 2017 met nummer BM 1702005 
4. De bijlage EVZ Reinierpolder met nummer BM 1702007 
5. Het raadsvoorstel met nummer BM 1702004 
6. Het raadsbesluit met nummer BM 1702003 

De stukken zijn aan uw raad gezonden zodat u een tweetal besluiten kunt nemen. Het eerste besluit heeft 
betrekking op de procedure zoals genoemd in artikel 160 van de Gemeentewet. U wordt verzocht geen 
wensen en bedenkingen in te dienen bij het college met betrekking tot het sluiten van de 
koopovereenkomst. Het tweede besluit ziet op het ter beschikking stellen van de benodigde middelen om 
de aankoop van de gronden te bekostigen. 

De Gemeentewet schrijft in artikel 25, tweede lid, dat wederom op grond van een belang genoemd in 
artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, het college geheimhouding kan opleggen op stukken die 
aan de raad of aan leden van de raad wordt overgelegd. Lid 3 van ditzelfde artikel schrijft vervolgens voor 
dat de verplichting tot geheimhouding vervalt, tenzij de raad in zijn eerstvolgende vergadering die blijkens 
de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht, wordt 
bekrachtigd. 

Ter inzage ligt: 



Uw raad wordt voorgesteld om op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen de door 
het college bij besluit van 20 juni 2017 opgelegde verplichting tot geheimhouding van de stukken: 

1. De koopovereenkomst met nummer UM 1702580 
2. De memo waardebepaling met nummer BM 1702006 
3. De memo mail Rijk taxateurs 9 maart 2017 met nummer BM 1702005 
4. De bijlage EVZ Reinierpolder met nummer BM 1702007 
5. Het raadsvoorstel met nummer BM 1702004 
6. Het raadsbesluit met nummer BM-4*7020rA3 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen/ 
de loco-sepflątştìş de burgeYne^ster 

den Hof Belt, MBA 
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