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Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  2 juni 2020 

Portefeuillehouder(s): wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s):  Project Westerwal 

Contactpersoon:  R. Lohr 
Tel.nr.: 0646 446 042 E-mailadres: lohr.r@woerden.nl 
 

Onderwerp: Financiele onderbouwing stedenbouwkundige visie Westerwal 

 

 
De raad besluit: 
 
 
de door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding, op grond van artikel 
25, derde lid, van de Gemeentewet gelezen in verband en samenhang met artikel 10, eerste lid, onder 
c, en artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wet openbaarheid van bestuur, met betrekking tot: 
 

- het document betreffende de residuele grondwaardeberekening woningen (Corsanummer: 
20.010409); 

- het document betreffende het rekenmodel grondexploitatie Westerwal (Corsanummer: 
20.010410). 

 
te bekrachtigen. 
 

Inleiding:  

Door de CDA-fractie is gevraagd de onderliggende financiële onderbouwing van de 
stedenbouwkundige visie te delen met de raad.  
 
Het college heeft op de betreffende stukken geheimhouding opgelegd en verzoekt uw raad deze te 
bekrachtigen.  
 
 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 
 

Artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet. 
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Beoogd effect: 

Geheimhouding betrachten ten aanzien van bedrijfsgevoelige informatie.  

Argumenten: 

1.1 Openbaarmaking kan de concurrentiepositie van de projectontwikkelaar schaden. 
De informatieplicht van het college jegens de raad wordt door de wetgever gezien als voorwaarde 
voor de uitoefening van de controlerende taak die de raad heeft. De raad heeft de bevoegdheid 
om op grond van artikel 169 lid 3 Gemeentewet inlichtingen te krijgen van het college, tenzij het 
verstrekken er van in strijd is met het algemeen belang of wanneer een raadslid vanuit 
privébelang de inlichtingen opvraagt (het opportuniteitsbeginsel). Beide zijn hier, voor zover het 
college bekend, niet aan de orde. 
Tegelijkertijd speelt er echter een bedrijfsbelang. Hierover is de wetgever in Nederland vrij strikt. 
Net als iedereen in Nederland, hebben bedrijven recht op privacy. Daaronder valt ook het niet 
openbaar maken van concurrentiegevoelige informatie. De voor de berekeningen gehanteerde 
kengetallen zijn weliswaar algemeen bekend, maar de onderliggende informatie is 
locatiespecifiek en heeft een relatie met de bedrijfsvoering van de eigenaar van de gronden, 
Westerwal Wonen. Het openbaar maken van deze informatie kan de concurrentiepositie van het 
bedrijf schaden. Daarom wordt uw raad gevraagd de ten aanzien van de informatie door het college 
opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.  
Dit te meer vanwege het feit dat het college met de directeur van de machinefabriek in gesprek is 
over de toekomst van de locatie en zijn bedrijf.  
De gevoerde procedure is vergelijkbaar met die ten tijde van het “Arcadis-rapport”. 
 
 
 

Kanttekeningen: 

- 

Financiën: 

- 

Uitvoering: 

- 

Communicatie: 

- 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

De door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige visie Westerwal, d.d. 7 mei 2020. 

Bijlagen: 

 

<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:  College van burgemeester en wethouders 
 
Secretaris Burgemeester 



Pagina 3 van 3 
 

  

W. Tempel W. Groeneweg 
 


