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1. Voorstel 

Op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet van de door het college  opgelegde geheimhouding op 

financiële bijlage 2 van het raadsvoorstel Toekomstplan Ruitenvelder Froombosch 2019-002030  op 

basis van artikel 10 lid 1c en 2g Wob conform de onder argumenten weergegeven onderbouwing te 

bekrachtigen. 

 

2. Inleiding 

Naar aanleiding van het besluit van het college op 19 februari 2019 inzake het voorstel 

Toekomstplan Ruitenvelder met kenmerk 2019-002030 en daarmee het akkoord om het voorstel aan 

de raad voor te leggen wordt er middels dit voorstel gevraagd de geheimhouding op de financiële 

bijlage 2 te bekrachtigen. Dit moet in de eerstvolgende raadsvergadering na oplegging van de 

geheimhouding door het college. 

 

Het raadsvoorstel met de bijbehorende bijlagen en de bijlage 2 waarop de geheimhouding van 

toepassing is worden op uiterlijk 22 februari 2019 aan de raad beschikbaar gesteld.  

 

3. Publiekssamenvatting 

Bekrachtiging van de geheimhouding op de financiële bijlage behorende bij het raadsvoorstel 

betreffende het Toekomstplan van de Ruitenvelder in naleving van de gemaakte afspraken tussen 

de schoolbesturen, de NAM en de gemeente Midden-Groningen.  

4. Bevoegdheid van de raad 

De bevoegdheid van de raad om door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen is 
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gelegen in de gemeentewet. 

5. Beoogd effect 

Geheimhouding op de financiële bijlage van het voorstel Toekomstplan Ruitenvelder Froombosch 

met kenmerk 2019-002030 

 

6. Historische context 

Naar aanleiding van de aardbevingsproblematiek is er na jaren van voorbereiding samen met NAM 

en de schoolbesturen in de gemeente Midden-Groningen een samenwerkingsovereenkomst (SOK) 

aangegaan. De opgave om alle scholen en MFC’s in de gemeente Midden-Groningen 

bevingsbestendig uit te voeren staat in dit document beschreven. Omschreven is de vorm van 

bevingsbestendig maken, de vergoeding vanuit de NAM, het tijdspad en verdere spelregels die 

besproken zijn tussen de drie partijen (geld, tijd, kwaliteit).  

 

7. Argumenten 

Volgens artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c  Wob blijft het verstrekken van informatie 

ingevolge deze wet achterwege zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door 

natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. De 

vergoedingen van NAM  zijn bedrijfsgegevens van NAM die vertrouwelijk aan de gemeente zijn 

medegedeeld. De vergoeding is een gegeven dat de financiële bedrijfsvoering van NAM betreft, en 

zo’n gegeven kan volgens vaste jurisprudentie onder omstandigheden als bedrijfsgegeven 

aangemerkt worden. De vergoeding is actueel. Zij heeft een voorspellende waarde voor 

toekomstige onderhandelingen over vergoedingen van NAM met andere partijen dan de gemeente 

Midden-Groningen. Derden kunnen daarbij dan hun voordeel doen met deze openbaar gemaakte 

vergoeding. Deze vergoeding is in de financiële bijlage opgenomen in diverse berekeningen en 

derhalve kan de financiële bijlage niet openbaar gemaakt worden.   

Volgens artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g Wob blijft het verstrekken van informatie 

achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van voorkoming van 

onevenredige benadeling van een bij de aangelegenheid betrokken rechtspersoon. Uit de vorige 

alinea blijkt dat openbaarmaking van de vergoeding leidt tot onevenredige benadeling van NAM. En 

die benadeling is zo groot dat het algemene belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het 

belang van NAM bij voorkoming van die benadeling.    

8. Kanttekeningen en risico’s 

Daar waar de geheimhouding niet wordt bekrachtigd worden de gemaakte afspraken in de SOK niet 

nageleefd. 

9. Financiële paragraaf 

Niet van toepassing 

10. Communicatie 

Niet van toepassing 

  



   

 Pagina: 3 van 3 

 Datum: 13 februari 2019 

 Zaak: 2019-004034 

 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Aan de agendacommissie is verzocht het raadsvoorstel voor het toekomstplan Ruitenvelder 

Froombosch te agenderen in de raadscylclus van maart 2019. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


