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Emmeloord, 08-11-2013.
Onderwerp
Bekrachtiging van de voorlopige geheimhouding inzake diverse stukken in het dossier
Poldertoren.
Voorgenomen besluit
1. Kennis nemen van de onder “Bijlagen” genoemde stukken.
2. De door burgemeester en wethouders op basis van artikel 25, tweede lid, van de
Gemeentewet ten aanzien van het onder “Bijlagen” genoemde documenten opgelegde
geheimhouding op basis van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te
bekrachtigen.
Advies raadscommissie
nvt
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Inleiding
In de raadsvergadering van 30 mei 2013 heeft uw raad een besluit genomen met
betrekking tot de Poldertoren. Dat besluit beoogde onder meer afscheid te nemen van de
huurders, met name Sonoy, en Provast aansprakelijk te stellen voor de directe en
indirecte schade die de gemeente door de mislukte herontwikkeling heeft geleden.
Vaststelling overeenkomst Sonoy
Wat betreft Sonoy, is u bekend dat het contract op 16 juli jongstleden is beëindigd en het
restaurant is gesloten. Inmiddels hebben verscheidene raadsleden verzocht om inzage in
de vastgestelde overeenkomst met Sonoy. Deze verzoeken zijn (onder oplegging van
geheimhouding) gehonoreerd. Nu er voor dit dossier belangstelling is getoond door
meerdere raadsleden, is besloten om deze stukken nu ook aan de raad (onder oplegging
van geheimhouding) te overleggen.
Aansprakelijkheid Provast
Het college heeft, conform de in de aanloop naar die raadsvergadering opgestelde
geheime nota, het juridische traject om uw besluit te effectueren verder vormgegeven.
Op dinsdag 5 november heeft het college, op basis van de conclusies uit het juridische
traject, besloten Provast formeel aansprakelijk te stellen voor de door de gemeente
geleden c.q. nog te lijden schade (inclusief de wettelijke rente) als gevolg van de
toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de herontwikkeling van de
Poldertoren. De formele aansprakelijkheidsstelling is een eerste stap in een juridisch
traject. Eventuele volgende stappen zullen afhankelijk zijn van de reactie van Provast op
deze aansprakelijkheidsstelling. Daarbij blijft de opstelling van de gemeente om
zorgvuldig te opereren in dit juridische traject.
De betreffende collegenota´s zijn (inclusief bijlagen) onder oplegging van geheimhouding
aan de raad ter inzage gelegd in de griffiekamer.
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Doelstelling
Handhaving van de door het college van burgemeester en wethouders opgelegde
geheimhouding ten aanzien van diverse stukken die aan de raad zijn overlegd inzake het
dossier Poldertoren.
Voorgesteld besluit
1. Kennis nemen van de onder “Bijlagen” genoemde stukken.
2. De door burgemeester en wethouders op basis van artikel 25, tweede lid, van de
Gemeentewet ten aanzien van het onder “Bijlagen” genoemde documenten opgelegde
geheimhouding op basis van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te
bekrachtigen.
Argumenten
1. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10, tweede lid, onder b1 en artikel 10
tweede lid onder g2 van de Wet Openbaar Bestuur, heeft het college van
burgemeester en wethouders ten aanzien van de onder ‘Bijlagen’ genoemde
documenten geheimhouding opgelegd. Het belang van openbaarmaking van
voornoemde documenten weegt niet op tegen de economische en financiële belangen
van de gemeente c.q. wordt middels geheimhouding van de relevante documenten
onevenredige benadeling van de gemeente en restaurant Sonoy voorkomen.
Kanttekeningen
Bijlagen:
1. Collegebesluit restaurant Sonoy d.d. 16-07-2013 inclusief bijlagen.
2. Collegebesluit aansprakelijkheidsstelling Provastgoed Nederland B.V. en
Emmeloord Centrum C.V. inzake Poldertoren d.d. 05-11-2013 inclusief bijlagen.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
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1

Artikel 10, tweede lid, onder b, van de WOB bepaalt dat het verstrekken van informatie ingevolge de WOB
achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de economische en financiële belangen van
de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, van de WOB bedoelde
bestuursorganen.
2
Artikel 10, tweede lid, onder g, van de WOB bepaalt dat het verstrekken van informatie ingevolge de WOB
eveneens achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het voorkomen van onevenredige
bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan
wel van derden.
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen de voorstellen van burgemeester en wethouders van:
•

08-11-2013.

B E S L U I T:
1. Kennis nemen van de onder “Bijlagen” genoemde stukken.
2. De door burgemeester en wethouders op basis van artikel 25, tweede lid, van de
Gemeentewet ten aanzien van het onder “Bijlagen” genoemde documenten opgelegde
geheimhouding op basis van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet te
bekrachtigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 11 november 2013.
De griffier,
de voorzitter,

