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Geadviseerd besluit
De geheimhouding rustend op de volgende bestaande en toekomstige stukken van het dossier 
Klingelbeek-Veentjesbrug op te heffen: 

a. stedenbouwkundige schetsen;
b. verkeersonderzoeken;
c. verkeersinrichtingsplannen;
d. milieu- en planologische onderzoeken.

Toelichting op beslispunten
Op 9 augustus 2022 heeft het college overeenkomstig artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet 
voorlopige geheimhouding voor alle besluiten en bijbehorende documenten inzake het dossier 
Klingelbeek/Veentjesbrug. Dit betreft in ieder geval de volgende stukken:

 ontwikkelstrategie Klingelbeekseweg – Veentjesbrug;
 raadsvoorstel en -besluit Verwerving Veentjesbrug 1;
 aanbiedingsbrief eigenaren Veentjesbrug 1;
 documentatie rondom verwerving Veentjesbrug 5;
 samenwerkingsovereenkomsten met marktpartijen.

Op 28 september 2022 is deze voorlopige geheimhouding door u bekrachtigd.

Inmiddels zijn in de uitvoering van de ontwikkelstrategie belangrijke stappen gezet. Het project is 
nu zo ver dat participatie met de omgeving rond Veentjesbrug opgestart kan worden. Om dit 
mogelijk te maken is het noodzakelijk de geheimhouding op enkele stukken in het dossier 
Klingelbeek/Veentjesbrug op te heffen, het gaat hierbij om de volgende stukken: Ruimtelijk en 
stedenbouwkundige onderwerpen zoals:

a. stedenbouwkundige schetsen;
b. verkeersonderzoeken;
c. verkeersinrichtingsplannen;
d. milieu- en planologische onderzoeken.

Op de overige stukken blijft de geheimhouding in stand, verwezen wordt daarvoor naar de 
motivering in het raadvoorstel van 9 augustus 2022. Dit gaat onder andere om bestaande en 
toekomstige stukken als:
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a. grondexploitatie Veentjesbrug;
b. aanbiedingsbrief eigenaren Veentjesbrug 3-3a
c. raadsvoorstel en -besluit Verwerving Veentjesbrug 3-3a
d. aanbiedingsbrief eigenaren Veentjesbrug 1
e. raadsvoorstel en -besluit Verwerving Veentjesbrug 1
f. documentatie rondom verwerving Veentjesbrug 5
g. ontwikkelstrategie Klingelbeek-Veentjesbrug;
h. intentieovereenkomsten;
i. samenwerkingsovereenkomsten;
j. koopovereenkomsten;
k. taxatierapporten.

Beoogd effect
Met het gedeeltelijk opheffen van de geheimhouding wordt het mogelijk participatie met de 
omgeving van Veentjesbrug op te starten en tegelijkertijd de strategische (financiële) positie van 
de gemeente te waarborgen.

Kader
1. artikel 25 lid 4 van de Gemeentewet

Argumenten

1. Om participatie met de omgeving rondom Veentjesbrug op te starten moeten ruimtelijke 
onderdelen van het dossier openbaar worden 
Met de beoogde herinrichting van Veentjesbrug vindt een ingrijpende verandering plaats op
deze locatie. Het is van belang dat omwonenden hier goed in worden meegenomen zodat 
zorgen en wensen kunnen worden meegenomen in de verder planvorming. In het project 
Veentjesbrug/Klingelbeek zijn we zo ver om participatie met de omgeving op te starten. Zo 
wordt in 2023 de bestemmingsplanwijziging voorbereid en de verkeerskundige situatie 
onderzocht en ingericht. Voor deze stappen is participatie met de omgeving noodzakelijk.

2. De geheimhouding op het dossier wordt gesplitst om economische en maatschappelijke 
belangen te waarborgen
De geheimhouding blijft gehandhaafd voor financiële stukken of stukken met een financiële
of strategische component die binnen dit dossier vallen en overeenkomsten. Dit gaat onder 
andere om bestaande en toekomstige stukken als:

a. grondexploitatie Veentjesbrug;
b. aanbiedingsbrief eigenaren Veentjesbrug 3-3a
c. raadsvoorstel en -besluit Verwerving Veentjesbrug 3-3a
d. aanbiedingsbrief eigenaren Veentjesbrug 1
e. raadsvoorstel en -besluit Verwerving Veentjesbrug 1
f. documentatie rondom verwerving Veentjesbrug 5
g. ontwikkelstrategie Klingelbeek-Veentjesbrug;
h. intentieovereenkomsten;
i. samenwerkingsovereenkomsten;
j. koopovereenkomsten;
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k. taxatierapporten.

Kanttekeningen
Met de regeling in de artikelen 25 van de Gemeentewet heeft de wetgever de raad als hoogste 
instantie aangewezen die beslist over de openbaarheid van stukken binnen de gemeente. Op grond
van artikel 25 lid 4 van de gemeentewet kan de raad de geheimhouding op stukken echter enkel 
opheffen in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal 
zitting hebbende leden is bezocht.

Draagvlak
N.v.t.

Aanpak/Uitvoering
De raads- en commissieleden worden per mail geïnformeerd dat de geheimhouding over de 
stukken deels wordt opgeheven. 

Communicatie
Geen. 

Financiële consequenties
N.v.t.

Juridische consequenties

Gedeeltelijk opheffen geheimhouding
Als geheimhouding overeenkomstig artikel 25 lid 4 van de Gemeentewet wordt opgeheven, hebben
de stukken een openbaar karakter als bedoeld in de Wet open overheid (Woo). Dit houdt in dat er 
geen geheimhouding meer ligt op deze stukken, ook niet op grond van artikel 2:5 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb). Dit artikel bepaalt dat een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de 
taak van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het 
vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, verplicht is tot geheimhouding van 
die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht. 
Consequentie van het opheffen van de geheimhouding is zodoende dat een ieder op grond van de 
Woo de desbetreffende stukken kan inzien.

WMO-aspecten
N.v.t.

Gezondheid
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Alternatieven 
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Er zijn twee alternatieven mogelijk:

1. De geheimhouding behouden voor het gehele dossier Klingelbeek-Veentjesbrug
Niet wenselijk omdat participatie dan niet opgestart kan worden. Dit leidt tot vertraging in 
het proces en beperkt de mogelijkheid voor de gemeente tot het doorlopen van een 
zorgvuldig proces met de omgeving van Veentjesbrug.

2. De geheimhouding voor het gehele dossier Klingelbeek-Veentjesbrug opheffen
Niet wenselijk vanwege economische en maatschappelijke belangen van de gemeente.
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