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Beslispunten voor de raad 1. het kader actief opheffen van de geheimhouding op 

raadsstukken vast te stellen. 
2. op grond daarvan in te stemmen met het opheffen van de 

geheimhouding van: 

a. Nota 'Verplaatsing transportbedrijf Verschoor' en 

koopovereenkomst (201 0.0012564 ); 

b. Nota Voortzetting erfpachtovereenkomst 

parkeerterrein bij 'De Rustende Jager' te Nieuw-

Vennep (2009.0024047); 

c. Onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte 

van Ten Pol (2011 .0006200); 

d. Strategische aankopen centrum Rijsenhout 

(2012.0034079); 

e. Nota 'aankoop percelen grond en opstallen 
Schouwstraat te Rijsenhout' 

(2009.0024651 ). 
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Raadsvergadering 

1. Samenvatting 
Wat willen we bereiken? 
In het raadsvoorstel 'Actief opheffen van geheimhouding' (2012.0014393) is een voorste l 

vanuit de raad gedaan om binnen de gemeente over te gaan tot actieve opheffing van 
geheimhouding op raadsstukken. Jaarlij ks dient de burgemeester te beschouwen van welke 

bestuurlijke stukken, vanaf 3 maart 2010, de geheimhouding opgeheven kan worden en 

dient hij hiertoe een voorstel aan de raad te doen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Er is een inventarisatie gemaakt van de stukken die onder geheimhouding naar de raad zijn 

gegaan. Artikel 10 lid 2 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) kent zeven belangen 

die als grond voor geheimhouding kunnen gelden. Geconstateerd is dat de geheimhouding 

op stukken voor het merendeel is opgelegd in verband met economische of financiële 

belangen van de Gemeente (WOB artikel10, lid 2, sub b). De geheime stukken zijn op 
onderwerp gecategoriseerd en aan deze categorieën zijn termijnen van maximale 

geheimhouding gekoppeld waarmee een einddatum voor de geheimhouding wordt gegeven 
en daarmee op de aangegeven data de geheimhouding actief door de raad kan worden 

opgeheven. Jaarlijks zullen de op te heffen geheimhoudingen worden beoordeeld en zal een 
voorstel aan de raad worden gedaan. De volgende indeling is gemaakt: 

Geheimhouding op grond van Motivatie tot opheffing Opheffings-
WOB art.10.2.b termijn 

1. Grond aan- en verkoo~ bij inschrijving in het kadaster z.s.m. 

2. Grondexploitatie* na afronding/ afsluiting van de z.s.m. 

exploitatie 

3. Anterieure overkomst ontwikkeling gekoppeld aan de na 10 
termijn van het bestemmingsplan jaar** 

4. Aanbesteding na afronding van de z.s.m.*** 

aanbestedingsprocedure 

5. Financiële beleidskaders incl. (t)MPG belang actuele onderhandel- na 5 

positie niet meer aan de orde jaar**** 

6. Restcategorie***** belang actuele onderhandel- 5 jaar na 

positie niet meer aan de orde afronding 

Geheimhouding op grond van Motivatie tot opheffing Opheffings-
WOB art.10.2.c termijn 

7. Onderzoek naar fraude en corruptie na afronding van de justitiële z.s.m. 

strafzaak 
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• Hieronder worden ook verstaan financiële bijlagen bij ruimtelijke kaders en plannen 

•• Tenzij er sprake is van een nog lopende overeenkomsten 

••• Hierbij zal rekening worden gehouden met art 2.104 en art 2.138 Aanbestedingswet 2012 ter bescherming van 

de rechtmatige commerciële belangen (lid c) en het algemeen belang (lid b) 

•••• Tenzij er strategische belangen in het geding zijn 

•• ••• Onteigening, schadeloosstelling , Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten), ontwikkelovereenkomst 

maatschappelijke voorziening, ontwikkelovereenkomst met verbonden partij. Deze restcategorie bevat voornamelijk 

unieke documenten waarvoor categorisering (nog) niet mogelijk is. 

In de bijlage zijn de documenten opgenomen waarop geheimhouding is opgelegd. Bij de 
documenten is aangegeven welke categorie van toepassing is en wanneer de 

geheimhouding kan worden opgeheven op grond van dit kader. Hieruit blijkt dat de 

geheimhouding bij 86% van de stukken na maximaal 5 jaar wordt opgeheven. Bij 

toekomstige voorstellen kan op basis van deze categorisering bij het opleggen van de 
geheimhouding tevens een voorstel worden gedaan voor de opheffing van de 

geheimhouding. In onderstaand schema treft u per categorie de procentuele verdeling aan 

van de stukken uit de periode maart 2010 tot juli 2013. 

Geheimhouding op grond van Aantal 
WOB art.10.2.b stukken 

In% 

1. Grond aan- en verkoop 15% 

2. Grondexploitatie 22% 

3. Anterieure overkomst 13% 

4. AanbestedinQ 2% 

5. Financiële beleidskaders incl. (t)MPG 27% 

6. Restcategorie 17% 

7. Onderzoek naar fraude en corruptie 4% 

Wat mag het kosten? 
De kosten van deze inventarisatie worden gedekt binnen de bestaande budgetten 

(Programma 2). 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
In beginsel zijn alle besluiten van het college van B&W en de gemeenteraad openbaar. In 

sommige gevallen is openbaarheid echter in strijd met een ander belang zoals bijvoorbeeld 

privacy of economische en financiële belangen. In dergelijke gevallen kan geheimhouding 

worden opgelegd op een nota of voorstel. Op grond van artikel 25 van de Gemeentewet 

bepaalt het college dat geheimhouding wordt opgelegd (artikel 25 lid 2) en wordt deze 

geheimhouding door de raad bekrachtigd (artikel 25 lid 3). Op grond van artikel25 lid 4 

Gemeentewet kan de raad de geheimhouding opheffen. Echter voor geheimhoudingen die 

zijn opgelegd op stukken die wij als verbonden partij privaatrechtelijk zijn aangegaan zullen 

wij eerst afstemmen met onze partners over de opheffing van de geheimhouding. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
De raad besluit over het opleggen en opheffen van geheimhouding op nota's en voorstellen. 

Jaarlijks zal bij de behandeling van de jaarstukken een voorstel worden gedaan tot actieve 

opheffing van geheimhouding op raadsstukken gebruik makend van onderhavig kader. Dat 

doen we door jaarlijks de geactualiseerde lijst van geheime stukken te overleggen met 
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daarbij een voorstel tot opheffing van geheimhouding voor de stukken waarvan dat concreet 
op dat moment kan. 

2. Voorstel 
Op grond van het voorgaande wordt de raad voorgesteld om: 

1. het kader actief opheffen van de geheimhouding op raadsstukken vast te stellen; 

2. op grond daarvan in te stemmen met het opheffen van de geheimhouding van: 

o Nota 'Verplaatsing transportbedrijf Verschoor' en koopovereenkomst 
(201 0.0012564) ; 

o Nota Voortzetting erfpachtovereenkomst parkeerterrein bij 'De Rustende 

Jager' te Nieuw-Vennep (2009.0024047); 

o Onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van Ten Pol 
(2011.0006200); 

o Strategische aankopen centrum Rijsenhout (201 2.0034079); 

o Nota 'aankoop percelen grond en opstallen Schouwstraat te Rijsenhout' 
(2009.0024651 ). 

3. Ondertekening 
De griffier en burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, 

ht op te heffen geheimhoudingen over de periode maart 201 0-juli 2013 



Bijlage: Overzicht op te heffen geheimhoudingen over de periode maart 2010- juli 2013 

Nota/ raadsvoorstel Categorie Datum Opheffing 

Nota/ geheimhouding 
Voorstel 

Nota 'Verplaatsing transportbedrijf 1. 03.2010 Met dit voorstel 

Verschoor' en koopovereenkomst 

(201 0. 0012564) 

Nota Voortzetting erfpachtovereenkomst 1. 12.2009 Met dit voorstel 

parkeerterrein bij 'De Rustende Jager' te 

Nieuw-Vennep (2009.0024047) 

Onttrekking aan de openbaarheid van 1. 03.201 1 Met dit voorstel 

een gedeelte van Ten Pol 
(2011.0006200) 

Nota 'aankoop percelen grond en 1. 06.2009 Met dit voorstel 
opstallen Schouwstraat te Rijsenhout' 
(2009. 0024651) 

Strategische aankopen centrum 1. 07.2012 Met dit voorstel 
Rijsenhout (2012. 0034079) 

Nota 'Erfpachtovereenkomst Delta 1. 11 .2009 p.m.* 
Projectontwikkeling ten behoeve van 

vestiging bedrijf' en de bijlagen 
(2009.0021919) 

Raadsvoorstel 'Erfpachtovereenkomst 1. 03.2013 p.m. 
hotelontwikkeling Zuidrand' 

(2013. 0013280) 

Overeenkomst transformatorstation 1. 06.2013 p.m. 
Vijfhuizen (2013.0033771) 

Grondexploitatie Sportpark Tooienburg 2. 02.2011 p.m. 
(2011.0004239) 

Financieel Kader en Kredietaanvraag 2. 11.2009 p.m. 
Tooienburg Zuid (2009.0020969) 

Raadsvoorstel Masterplan en 2. 07.2010 p.m. 
grondexploitatie boerderij Den Burgh 

(Beukenhorst Oost-Oost) 
(201 0. 0028767) 

Businesscase Park21 (2011.0011915) 2. 04.2011 p.m. 

Bijlage 1 van het raadsvoorstel 'Park21- 2. 03.2012 p.m. 
deelgebied 1: grondexploitatie en 
voorlopig ontwerp' 2012.0010169 met 

als onderwerp 'Hoofddorp Park21, 

deelgebied 1, grondexploitatie 2012' 

(2012.001 0169) 

Bijlage 'herziene businesscase Park21' 2. 03.2012 p.m. 
bij het raadsvoorstel Park21 : 

haalbaarheid, voortgang en 

kredietaanvraag 2012.0009999 

(2012.001 0797) 
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Bijlage 'vergelijking ramingen 2. 11 .2010 p.m. 

Jansoniusterrein' bij raadsvoorstel 
Wijziging stedenbouwkundig Plan 

Jansoniusterrein (201 0.0049253) 

Bijlage van raadsvoorstel P+R 2. 07.2011 p.m. 

Beukenhorst Zuid (2011.0025374) 

Herijking PrimAviera 2. 04.2013 p.m. 

(2013.0019641) 

Overeenkomsten en 2. 07.2013 p.m. 

subsidieverleningsbesluit PrimAviera 

(2013.0050859) 

Omlegging A9 Badhoevedorp: 2. 06.2013 p.m. 

actualisatie financieel kader 
(2013.0042408) 

Aanvullende ontwikkelovereenkomst De 2. 06.2013 p.m. 

LiedeNoord (2013.0034223) 

Bijlage Nijverheidsstraat; financiële 3. 03.2011 Maart 2021 

kaders bij raadsvoorstel ruimtelijke en 

financiële kaders voor woningbouw aan 

de Nijverheidsstraat (2011.0007893) 

Tooienburg Zuid: geheimhouding 3. 04.2012 April2022 

allonge Tooienburg Zuid 

(2012.0016007) 

Raadsvoorstel Anterieure overeenkomst 3. 05.2012 Mei 2022 

De Hoek Noord (2012.0026136) met de 
bijlagen 1, 2 en 3 (2012.0026137) 

Raadsvoorstel 'Voortgangsrapportage 3. 11 .2009 November 2019 

A4 zone West en 

Samenwerkingsovereenkomst 11' 
(2010/247) 

Bijlagen IOP A4zone West 3. 06.2011 Juni2021 

(2011 .0021 049) 

Voortgangsrapportage 201 0 en jaarplan 3. 04.2011 Juni2021 

2011 A4 Zone West 12-05-2011 
(2011 .27213) 

Anterieure overeenkomst De Hoek 3. 05.2013 Mei 2023 

Noord, grondverkoop De Hoek Noord en 

aanpassing ontwikkelovereenkomst De 

Hoek West (2013.0031238) 

Kredietaanvraag nieuw dorpshuis 4. 07.2010 p.m. 

Badhoevedorp(2012/0038765) 

Bijlagen bij "ACT: voortgangsrapportage 5. 03.2012 Maart 2017 

2011" (2012.0006199) 

Kantoren- en bedrijvenstrategie 5. 06.2012 Juni2017 

Haarlemmermeer, Financiële stand van 

zaken grexprojecten (2012.0020743) 

Meerjaren Perspectief Grondzaken 5. 04.2010 April2015 

(MPG) 1-1-2010 (2010.0013929) 
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tMPG 1-7-2010 (2010.0043789) 5. 09.2010 September 2015 

MPG 31-12-2010 (d.d. 21-4-2011 ) 5. 04.2011 April 2016 

tMPG 30-06-2011 (2011.0038498) 5. 10.2011 Oktober 2016 

MPG 01-01-2012, bijlage MPG en 5. 05.2012 Mei 2017 

bijlage C van de BVR Wonen 
(2012.0023261) 

tMPG 01 -07-2012 (2012.0051820) 5. 09.2012 September 2017 

MPG 01-02-2013 Bijlagen 1 en 2 5. 03.2013 Maart 2018 

(2013.0018734) 

Raadsvoorstel 'Strategische 5. 01.2013 Januari 2018 

grondvoorraad, aanpassing beleid ' 
(2013.001 0302) 

Bijlagen 3,4 en 5 bij raadsvoorstel "Hart 5. 08.2011 Augustus 2016 

van Zwanenburg: 

Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis en 

Ruimtelijk Programma (2011.0031718) 

Bijlage 'Hart van Zwanenburg: 5. 01.2012 Januari 2017 

aanvulling haalbaarheidsonderzoek 
dorpshuis en Ruimtelijk Programma.' 

(2012.000301 0) 

Projectenscan (2011.0038006) 5. 10.2011 Oktober 2016 

Businesscase Park21 (2011.0011915) 5. 04.2011 April 2016 

Bijlage 'Afronding Cultuurgebouw' van 6. 12.2011 December 2016 
het raadsvoorstel 'Cultuurgebouw: 

voortgangs- en afrondingsrapportage' 
(2011.0047419) 

Bijlagen "Oprichting Duurzaam Bedrijf' 6. 12.2012 December 2017 

(2012.0073018) 

Overeenkomsten SADC voor 6. 01.2010 Januari 2015 
ontwikkeling President 1.2 

(201 0.0000713) 

Bijlage bij ontwikkelovereenkomst Huis 6. 06.2010 Juni2015 
van de Sport Haarlemmermeer 

(2010.0021828) 

Bijlage 1 en 2 bij nota Principebesluit 6. 07.2012 Juli 2017 
initiatief restauratie en herbestemming 
Fort bij Hoofddorp (2012.0034857) 

Bijdrage van Haarlemmermeer in 6. 05.201 1 Mei 2016 
Plabeka 11 (2011.0015746) 

Overeenkomst Verplaatsing Pion iers 6. 01.2013/ Januari 2018 

(2012.0057286) en Allonge bij 03.2013 
samenwerkingsovereenkomst 
verplaatsing Pioniers (2013.0013199) 

Programma van Eisen Westflank 6. 02.2010 Februari 2015 
Business Case Westflank 

(2010.0001048) 
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Overeenkomst Mysteryland, 6. 02.2010 01-01-2019 of datum van 

meerjarenovereenkomst terreinverhuur eventuele eerdere 

(2010.0006421) beëindiging 

overeenkomst 

Niet-geanonimiseerde versie rapportage 7. 07.2012 p.m. 

Hoffmann Bedrijfsrapportage inzake De 

Waterwolf (2012.0030509) 

Feitenrelaas naar aanleiding van de 7. 06.2013 p.m. 

integriteitsmelding van fraude en 
corruptie bij De Waterwolf en de 

gemeentelijke organisatie 
(2013.0030182) 

• De stukken waaraan een p.m. is gekoppeld betreffende lopende projecten/zaken. Deze kennen vaak een aanzienlijke looptijd 
en/of de looptijd staat niet vast. Daarmee is een datumbepaling met dit voorstel voorbarig. Na afronding wordt daarom bepaald 
wanneer de geheimhouding opgeheven kan worden. Vandaar~ dat is gekozen voor de aanduiding zo spoedig mogelijk. Deze 
posten zullen wij jaarlijks checken en worden daarmee wel getoetst aan dit kader. 
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