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Onderwerp: 

Bekrachtiging geheimhouding ten aanzien van bedrijfsplan en overdrachtsovereenkomst 
Brediusboerderij 

Samenvatting: 

In de vergadering van 17 mei 2018 heeft de gemeenteraad tijdens de beeldvormende fase gevraagd 
om het bedrijfsplan van de Stichting Hofstede Batestein voor de Brediusboederij en de concept-
overdrachtsovereenkomst van de boerderij te mogen inzien. 

Het bedrijfsplan bevat echter bedrijfsgegevens , die door een rechtspersoon vertrouwelijk aan de 
overheid zijn meegedeeld. Deze gegevens zijn op basis van artikel 10, eerste lid onder c. en tweede 
lid onder g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur niet opvraagbaar door derden. Voor de 
overeenkomst geldt alleen het tweede lid onder g. 

In dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd om de door het college opgelegde geheimhouding 
ten aanzien van het bedrijfsplan en de overeenkomst te bekrachtigen. 

Gevraagd besluit: 

De raad besluit: 

De geheimhouding die is opgelegd door het college op het bedrijfsplan van de Stichting Hofstede 
Batestein en de concept-opstalovereenkomst op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet jo. artikel 10 
lid 1 sub c en artikel 10 lid 2 sub g van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen. 

Inleiding 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

In het overleg van 17 mei 2018 heeft de gemeenteraad gevraagd om inzicht in het bedrijfsplan voor 
de Brediusboerderij van de Stiching Hofstede Batestein en de conceptovereenkomst voor de 
overdracht van de boerderij. Het bedrijfsplan is door de SHB vertrouwelijk ter beschikking gesteld 
aan de gemeente. Het bedrijfsplan en de overeenkomst bevatten bedrijfsgegevens die bij eventuele 
contractsonderhandelingen met derden de stichting in een nadelige onderhandelingspositie kunnen 
brengen. 

Op 31 mei staat het debat gepland over het raadsvoorstel inzake de overdracht en de financiering 
van de boerderij. Voor het debat moeten de stukken beschikbaar zijn. De gemeenteraad wordt 
gevraagd om de geheimhouding die reeds door het college van burgemeester en wethouders is 
opgelegd te bekrachtigen. 
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Participatieproces 

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen 

De stukken worden op verzoek van de gemeenteraad overgelegd, maar dan wel onder 
geheimhouding. 

Wat willen we bereiken? 

De gevraagde stukken ter informatie onder geheimhouding aanbieden aan de raad zodat hij goed 
geïnformeerd een besluit kan nemen over de overdracht en de financiële randvoorwaarden van de 
boerderij. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

De stukken worden onder geheimhouding aangeboden aan de raad en worden bij de griffier ter 
inzage gelegd zodat derden geen kennis kunnen nemen van de inhoud. 

Argumenten 

Het bedrijfsplan bevat bedrijfsgegevens die door een rechtspersoon vertrouwelijk aan de overheid 
zijn meegedeeld. In dit geval gaat het om concurrentiegevoelige en/of financiële informatie. Dit 
laatste geldt ook voor de conceptovereenkomst. Om benadeling van partijen te voorkomen is het 
noodzakelijk dat de stukken onder geheimhouding worden behandeld. Deze documenten zijn 
beschermd op basis van artikel 10 artikel 10 lid 1 sub c en artikel 10 lid 2 sub g van de Wet 
openbaarheid van bestuur. 

Het college heeft daarom op de betreffende stukken geheimhouding gelegd. De gemeenteraad 
moet deze geheimhouding bekrachtigen om te voorkomen dat de stukken na de vergadering alsnog 
openbaar worden 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

Niet van toepassing. 

Communicatie 

Niet van toepassing. 

Vervolgproces 

Niet van toepassing 

Bevoegdheid raad: Artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet 

Bijlagen: 

- De concept overeenkomst onder (Corsanummer: 18.010011) 
- Het bedrijfsplan onder (Corsa nummer 18.010012) 
- Concept raadsbesluit (Corsa nummer: 18R.00352) 

De indiener: College van burgemeester en wethouders 
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De secretaris De burgermeeste 

drs. M.H.J, van Krujjscerae'n MBA V.J, 



RAADSBESLUIT 
18R.00352 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Bekrachtiging geheimhouding 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 22 mei 2018 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Artikel 25 lid 3 van de gemeentewet 
 

b e s l u i t: 

 

De geheimhouding die is opgelegd door het college ten aanzien van het bedrijfsplan van de Stichting 
Hofstede Batestein en de concept-opstalovereenkomst op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet 
jo. artikel 10 lid 1 sub c en artikel 10 lid 2 sub g van de Wet openbaarheid van bestuur te 
bekrachtigen. 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 31 mei 2018 

 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 
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